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I november 2021 träffades ledare från världens länder i Glasgow till COP26. Vad 
hände där? Hur kan kyrkan och vi samhällsmedborgare agera för klimatet och 
skapelsen? Vi får samtala med andra och varandra kring vad som är våra egna och 
kyrkans utmaningar. Vi får kunskap av deltagare i COP26, författare, handlare, 
slöjdare och aktivister för klimatet. Vi möter andra engagerade och tar del av nya 
perspektiv hur vi kan agera för klimaträttvisa. Allt sker i ett möte med deltagare i 
alla åldrar. Vi har en minibokhandel och en mini Fair Trade Shop på gården under 
dagarna. Vi firar mässa och sjunger så lyfter och sista kvällen har vi fest med musik 
och disco – som alltid på Global trettonhelg! 

Inspiratörerna

Maria Küchen 
Författaren som spanar kring kyrkans dåtid och framtid och 
också är engagerad i klimatfrågan. Vi hör henne annars som 
krönikör och ibland som ledare av helgmålsbönen i Sveriges 
radio. Hennes senaste bok heter “Jord och gudar” och den 
handlar om hur vi förhåller oss till jorden och varandra i olika 
tider. Vi får möjlighet att samtala med henne om författarskap 
samt hur vi förhåller oss till oss själva, varandra, kyrkan och 
klimatet i samtiden.    
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Eva Katarina Agestam
Prästen som är starkt engagerad i kyrkans klimatarbete. 
Medlem av Ekoteologinätverket vid Stiftsgården Rättvik. Nyss 
hemkommen från att ha deltagit i Pilgrims Walk for Future som 
gått från Sverige till Glasgow under hösten. Eva Katarina 
kommer också att leda andakter och mässor.   
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Åsa Ingårda 
Snickare, slöjdare, pedagog och förtroendevald i kyrkan på alla 
nivåer. Hon har stort aktivt engagemang i Act Svenska kyr-
kan och i klimatfrågorna sen lång tid. Utbildad arbetsterapeut, 
folkbildare och slöjdare. Med sig i bagaget har hon också en 
utbildning från Carl Malmstens Capellagården i finsnickeri. 
Arbetar i en församling med barn, familj och diakoni där hon 
leder tillverkning av pilgrimsstavar och har pilgrimsvandringar 
varje vecka.   
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Amanda Björsell 
Sveriges ungdomsrepresentant vid COP26 Klimattoppmötet 
i Glasgow. Hon kommer från Svenska kyrkans Unga och är 
en Ageravolontär. Hon studerar till agronom på Sveriges lant-
bruksuniversitet i Uppsala och är aktiv i ACT Svenska kyrkan. 
Amanda bestämde sig för att kanalisera sin frustration över hur 
vi behandlar vår planet till konkreta handlingar och påverkan 
genom sitt klimatengagemang i klimaträttvisa. Nu har hon fått 
uppdraget att rapportera från Glasgow vad som hände och inte 
hände som ett resultat av dagarna och om kyrkans och civil-
samhällets roll.   

Sofia Plogen Ström
Slöjdare och återbrukarentusiast. Sofia kommer att inspirera 
oss att skapa något nytt av något gammalt. Hon säger: “Hur en 
kan agera för klimatet genom återbruk, lappa och laga, bygga 
eget, köpa begagnat och byta saker med varandra?! Detta är 
något jag brinner för och har applicerat på alla delar av mitt liv 
i typ hela mitt liv. Detta är något konkret som var och en kan 
göra dels för att faktiskt spara på jordens resurser men minst 
lika viktigt att det i sig är direkt (klimat) ångestdämpande att 
arbeta med händerna.   
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Bertil Högberg
Föreläsare och utbildare i frågor kring rättvis handel och Fair 
Trade i och utanför kyrkan i mer än 50 år. För trettio år sedan 
deltog han i U-seminariet på Stiftsgården för första gången. 
Med ett brett engagemang för klimaträttvisa efter många re-
sor och besök hos producenter i syd. Han delar med sig av det 
framgångsrika i att köpa och sälja Fairtrademärkta och Fair 
trade-producerade produkter. Något som bidrar till hållbarhet 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Nu senast har han varit 
drivande i att öppna en framgångsrik butik i Uppsala som är en 
del av att Uppsala blev Fair Trade City 2021.    

Bra att veta 
Mötesbyrå och logi öppnar måndag 3 januari kl. 13.30. Smörgåsfika finns kl. 
15.00, första programpunkt kl. 16.00. Sista programpunkt är mässa torsdag 6 
januari kl. 11.00. Möjlighet att köpa lunch på Stiftsgården därefter. Ta med 
festkläder till trettondagsaftonen. Stiftsgårdens sommarvolontärer har rabatt. 
Aktiviteter under vissa pass för barn.



Kostnad: Barn får gratis logi, hela programmet är gratis för alla, 
priset täcker kost och logi. Sök fondmedel om du behöver för att 
kunna komma. Ansökningsblankett: https://stiftsgardenrattvik.se/
global-trettonhelg/ 
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    3 650 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   2 855 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    2 855 kr / person 
Lägergård exkl. handduk och lakan    1 840 kr 
Barn 5-12 år       595 kr
För ej övernattande (inkl måltider)    1 160 kr

Upplysningar: 
Ulrika Knutsson  tel 010-160 80 68, 
ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se

Res hållbart:  
Bli medlem i fb-gruppen Samåkning Stiftsgården Rättvik och 
erbjud/sök skjuts. Ta tåget och få en fin promenad på 20 minuter.  
 
Arrangeras av 
Stiftsgården Rättvik i samverkan med Västerås stift, Act Svenska 
kyrkan, Svenska kyrkans unga, Sensus 
 
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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