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Varmt välkommen till Stiftsgårdens årliga fortbildning! Årets tema Till 
nytta för framtiden sätter fokus på användbar kunskap i dagens föränderliga 
arbetsliv i kyrkan. Sedan ska vi förstås ha trevligt, be och umgås, röra på oss 
och äta härliga måltider tillsammans.

Liksom tidigare år erbjuder Stiftsgården en möjlighet för den som vill komma 
tidigare. ”Våra frågor”, där vår vikarierande gårdspräst Anders Litborn leder 
samtal om kyrkan med mera, börjar med middag kl 17:00 den 8 november.

Varmt välkommen!

”Våra frågor” Max 20 personer 
Måndag 8 november
16:00 Incheckning
17:00 Middag
18:00 ”Våra frågor”
20:00 Aftonbön, därefter kvällste
Tisdag 9 november
08:00 Morgonandakt
08:15 Frukost
09:00 Reflexioner från gårdagen 

Kyrkväktarfortbildning  
Tisdag 9 november
09:30 Fika
10:00 Välkommen och information
10:30 Kyrkogården – vårt gemensamma kulturarv, Rebecca Svensson
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13.00 Kyrkogårdsvandring Rättviks kyrka, Rebecca Svensson
15:00 Kaffe/te
15:30 Hur kan vi dela med oss av kulturarvet?, Rebecca Svensson
18:00 Middag
19:00 Berättartimme på tema besökare, kyrkogård, kulturarv 
20:00 Aftonbön, därefter kvällste
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Onsdag 10 november
08:00 Morgonbön och frukost
09:00 Samtal helt enkelt – Cathrine Tegerstrand, inkl. kaffe/te
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13.00 Medarbetare eller motarbetare? Gunnar Söderström, inkl. kaffe/te
16:30 Delatid – vi delar erfarenheter med varandra
18:00 Festmåltid med efterföljande nostalgisk underhållning av Cecilia Kyllinge, 
Solveig Bergqvist Larsson och Jan-Olof Jonsson
21:00 Stilla avslutning i kapellet

Torsdag 11 november
08:00 Morgonbön och frukost
09:00 Våra rättigheter och skyldigheter Sara Renberg
Inklusive kaffepaus.
11:30 Avslutning och utvärdering
12:00 Bön mitt på dagen, lunch och hemresa

Tänk efter om du har några episoder att dela med dig av 
under Berättartimmen och ta med tips och tricks till dela-tiden. 

Rebecca Svensson är utbildad ekonom-historiker och arbetar sedan  
tio år tillbaka med kyrkogårdskultur och kyrkogårdshistoria på  
många olika sätt. Dels genom att göra kulturhistoriska inventeringar  
och upprätta vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar i Västerås  
pastorat, dels genom att göra kyrkogårdsvandringar, föreläsningar,  
skrifter och på andra sätt verka för att kyrkogårdarnas kulturarv blir  
tillgängligt för alla. 

Cathrine Tegerstrand arbetar på Stiftskansliet i Västerås med  
själavård och samordnar Jourhavande präst och institutionssjälavården, bland annat. Cathrine 
kommer att prata om att vara medmänniska - om sorg, sorgesamtal och om hur du och jag 
kan vara vår egen och varandras med-människa. Fristående fortsättning från 2020.

Gunnar Söderström är naprapat, personlig tränare och kostrådgivare som utsågs till 
Årets talare – Genombrott 2019. Han uppskattas särskilt mycket för sina tankeväckande 
föreläsningar om arbetsglädje och medarbetarskap. Det blir konkret och applicerbart när 
Gunnar pratar om samarbetsklimat, trivsel och välmående på arbetsplatsen. 

Sara Renberg har arbetat inom kyrkan sedan 1988 som säsongsarbetare och senare 
vaktmästare, både ute och inne. Sara hade fackligt uppdrag i Kommunal  2014-2018 
som regionalt fackligt ombud i Dalarnas alla församlingar/pastorat. Nu arbetar hon som 
administratör/informatör/husmor i Gagnefs pastorat.
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Kyrkväktarfortbildning  
Kursavgift:    2 800 kr 
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    4 020 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   3 510 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    3 510 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 2 400 kr
 
Våra frågor 
Kostnad för kost & logi:  
Enkelrum med dusch & wc    1 540 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   1 285 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    1 285 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider)    730 kr

Upplysningar: 
E-post: program@stiftsgardenrattvik.se, tel 010-160 80 64.  
  
Anmälan senast 9 oktober (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
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
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
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