
Julfirande

På Stiftsgården i Rättvik
23-26 december 2021



En jul på Stiftsgården är en traditionell jul i 
gemenskapens tecken
Här väntar god mat, sång, lek och vilsam tillvaro. 
Tillsammans delar vi julens budskap i Enhetens kapell 
och Rättviks kyrka.

Här ges tillfälle att mötas i alla åldrar. I vår fina 
miljö formar du dina juldagar utifrån det program 
som erbjuds. 

På julaftonskvällen brukar tomten titta in och alla 
får en julklapp.

Vi erbjuder helpension 23-26 december med ankomst torsdag 
eftermiddag med fika och med första måltid kl 17:00.
Avresa söndag annandag jul 26 december, efter lunch.
Möjlighet finns att anlända tidigare.

Helpensionspriset varierar beroende på rumsstandard 
(se sista sidan).

 



Exempel på vad julprogrammet kan 
innehålla:
Huset pyntas/granar kläs
Vi sjunger julens sånger och psalmer
Vi gör i ordning krubban i kapellet
Samvaro och högläsning
Promenader
Berättarstunder 
Tomtebesök
Lek och stoj men också julefrid

Barnens jul i kyrkan
Julnattsmässa i kyrkan
Julotta i kyrkan
Böner i kapellet

Vi äter julbord och allt annat smått och gott som hör julen till.

Vi äter julbord och allt annat smått och gott som hör julen till
Julvärdar som präst, programmedarbetare och ungdoms-
volontärer är med under firandet och arrangerar alla 
aktiviteter.

Foto: Lotta Backlund



      Helpension  
Kostnad per person:      23-26/12  
Enkelrum med dusch      5 295 kr
Dubbelrum med dusch      4 515 kr
Enkelrum utan dusch 2 tr upp     4 515 kr
Flerbäddsrum på lägergård      3 810 kr
Barn 5-12 år, tillägg till vuxen pris     1 295 kr
Barn 0-4 år, sänglinne      0 kr

Välkommen med Er bokning! 
 
Anmälan och ytterligare upplysningar: 
Bokningen, tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
 
Samåkning 
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart. Samåk i 
bil eller ta tåget. Mer information finns på bekräftelsen du får före 
din planerade vistelse hos oss.
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.
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