
Blomstersmyckning

Vinter

Fördjupningskurs för husmor/-far, församlingsvärdinna/-värd,
lokalvårdare, ideella och serveringspersonal m.fl.

Stiftsgården Rättvik 1-2 december 2021
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Blomstersmyckning - Vinter
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.

Varmt välkomna!

Kursledare
Barbro Levin Sannehag heter
jag. Jag äger och driver
Levins Handelsträdgård
utanför Rättvik. Trädgården
startades redan 1918 av min
farfar och farmor. Mina
föräldrar fortsatte verksamheten.
Därefter är jag och min familj
tredje generationen här på gården.

Jag är uppväxt i trädgårdsmiljö bland alla blommor och plantor. Under 
åren har jag gått en mängd trädgårdsrelaterade kurser och utbildningar, 
bl. a. odling, blomsterbindning, plantskoleväxter, beskärning och träd-
gårdsplanering. Jag har även arbetat många år som lärare i grundskolan.

Nu finns jag på heltid i trädgården och kan odla och skapa i en kreativ 
miljö. Från skogen och naturen hämtar jag gärna material till dekoratio-
ner, arrangemang, vackra kransar med färger efter årstiderna m m. Natu-
ren är en rikedom.

Trädgårdshistoria är ett ämne som jag är intresserad av. Där finns en kul-
turhistoria som vi måste bevara. Jag berättar gärna om trädgårdshistoria 
i allmänhet och främst i vårt närområde.
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Program

Onsdag 1 december
09:30 Ankomst. Kaffe och smörgås
10:00 Bordsdekorationer i olika utföranden
12:00 Lunch
13:00 Binda kransar, vi lär oss att använda naturen och följa årstiderna
17:00 Middag
18:00 Berättarkväll med fokus på trädgårdshistoria från Siljansbygden
20:00 Ostbricka

Torsdag 2 december
08:00 Frukost
09:00 Bukettbindning och girlanger, tips och trix
12:00 Lunch
13:00 Arrangemang med ljus. Oasis och mossa.
15:00 Kaffe och hemfärd

I Enhetens kapell på Stiftsgården hålls andakter kl 8, 12 och 20 
varje dag. Mässa tisdag kväll, torsdag morgon och lördag kväll. 
Alla som önskar närvara är varmt välkomna!
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Kursavgift: (inklusive materialkostnad)   3 140 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    2 235 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   1 980 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    1 980 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 425 kr

 
Upplysningar: 
Jannike Wåhlberg, tel 010-160 80 64,       
e -post: program@stiftsgardenrattvik.se

 
Anmälan senast 1 november (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
Via webben: https://stiftsgardenrattvik.se/kurser/ (klicka på 
önskad kurs) 
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig   
till våra kurser!

 
Med reservation för ändringar.

Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt 
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras 
endast kursavgift.
  Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050.

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgardenrattvik.se • www.stiftsgardenrattvik.se

VÄSTERÅS STIFT


