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Efter dessa pandemitider kommer vi, två nya volontärer 
med energi och hopp till Stiftsgården. Vi vill finnas här och 
sprida glädje, hjälpa till i ungdomsgrupper och göra det bästa 
för Stiftsgården i den situation vi nu lever i. Vi välkomnar 
tillsammans med personalen på Stiftsgården besökare, 
konfirmander, körsångare och konferensgrupper att återigen 
komma till en plats för lärande, gemenskap och välmående.

Vår uppgift som volontärer på Stiftsgården är att finnas där 
för alla olika grupper som kommer hit genom samtal och 
aktiviteter. Vi hjälper även de olika enheterna här när det 
behövs med bl.a. ogräsrensning, köksarbete, fira andakter 
och  konfirmandläger. Ibland är det lätt att glömma bort det 
roliga i vardagen, och då är vi volontärer här för att hitta det 
roliga i det vi gör.

Vi ser fram emot att få träffa er alla igen, må Guds frid vara 
med er!

Varma hälsningar, de nya volontärerna:
Maria och Johanna

Foto: Jimmy Nilsson
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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.

Hållbar förvaltning del 1 & 2, 11-12 & 13-14 oktober
Konservator Ann-Cathrin Rothlind är kursledare och blandar teori och 
praktik. Miljöfaktorer, lagar, städning, vårdplaner, föremålssäkerhet, hur 
man förebygger skador och slitage. 

Hållbar förvaltning och inomhusklimat, del 2
Fördjupningskurs för dig som tidigare deltagit i del 1, se ovan, eller i 
”Vård och underhåll” del 1. 

Psykisk hälsa bland barn och unga, 20-21 oktober
Du får arbeta i en utvecklingsprocess med att stärka dina egna förmågor, 
hitta metoder och förhållningssätt att prata om existentiell hälsa med de 
unga. Efter kursen erbjuder vi en uppföljningsdag på nätet i början av 
2022. Materialet Meningen med mig används som grund. 

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

Foton: Pixabay

Foton: Lotta Backlund

Foto: Lotta Lirkas
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 Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
Alla barnlåtar på fyra strängar – ukulele för öppna förskolan
3-4 november
Kursens upplägg är enkelt: spela tills det gör ont i fingrarna och fortsätt. 
Under två dagar nöter vi in sånger som grundar sig på några få grepp 
på ukulelen. Inga förkunskaper krävs. Instrument ingår i kursavgiften. 
Kursledare: Andreas Wikblad-Bohm.

Sticka för själen och klimatet, 6-7 november
”Stickning är som meditation för själen.” Detta faktum har vi tagit fasta 
på när vi nu tillsammans med Moa Sundström bjuder in till denna nya 
kurs, eller snarare workshop, med stickning i fokus. Både nybörjare och 
vana stickare kan delta. Fokus ligger på stickandet som ett redskap för 
välmående. Ledare är Moa Sundström. 
 
Kyrkväktarfortbildning, 9-11 november
Årets tema Till nytta för framtiden sätter fokus på användbar kunskap 
i dagens föränderliga arbetsliv i kyrkan. Vårt gemensamma kulturarv 
kyrkogården behandlas, liksom medarbetarskap och erfarenhetsutbyte 
m m. Sedan ska vi förstås ha trevligt, be och umgås, röra på oss och äta 
härliga måltider tillsammans. Liksom tidigare år erbjuds Våra frågor 
kvällen innan, under ledning av vik. gårdspräst Anders Litborn.

Vandring för klimatet, arbetsmöte, 24-25 november
Målgrupp: Församlingar och pastorat i Västerås, Strängnäs, Karlstads 
och Stockholms stift.
Syfte: Inspirera och planera för fortsatta klimatvandringar, i stort och 
smått.
 
Blomstersmyckning, vinter/jul   1-2 december
Med fokus på vinter och jul inspirerar  
Barbro Sannehag Levin till 
blomsterutsmyckning via bordsdekorationer,  
kransar, buketter, girlanger och ljus- 
arrangemang. 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.

Foto: Jannike Wåhlberg
  

Foto: Ikon
  

Foto: Jannike Wåhlberg
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Välkomna till Stiftsgården
   
Öppettider:
Reception
Måndag-torsdag: 8-16
Fredag: 8-19
Lördag: 9-16
Söndag: 9-13

Bokning
Måndag-fredag: 10-14 

Varmt välkomna tillbaka!
Efter ett år med drive thru kan vi nu öppna vår uppskattade buffé igen. 
För er som fastnat för konceptet med matlådor behåller vi dock även 
den möjligheten. Ni kommer att kunna köpa matlådor i receptionen 
och packa dem själva för att ta med er.

Dagens lunch måndag – fredag kl. 11:30–13:30, pris 105 kr (barn 5-12 
år 60 kr) I alla rätter ingår sallad, måltidsdryck, smör och bröd, kaffe/
te och liten kaka.

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  

FIRA JUL PÅ STIFTSGÅRDENFIRA JUL PÅ STIFTSGÅRDEN
23-26 december 202123-26 december 2021

Kom och fira en traditionell jul i gemenskapens tecken hos oss! Kom och fira en traditionell jul i gemenskapens tecken hos oss! 
Vi delar julens budskap i Enhetens kapell samt i närbelägna Vi delar julens budskap i Enhetens kapell samt i närbelägna 
Rättviks kyrka. Det finns också tid för sång, pyssel och lek Rättviks kyrka. Det finns också tid för sång, pyssel och lek 
liksom god mat och skön vila.liksom god mat och skön vila.

Julvärdar finns på plats hela helgen. Programmet färdigställs Julvärdar finns på plats hela helgen. Programmet färdigställs 
under hösten. Du väljer dock alltid själv vad du vill delta i. under hösten. Du väljer dock alltid själv vad du vill delta i. 

Vi behöver minst  20 anmälda senast fredagen  den 10 december för Vi behöver minst  20 anmälda senast fredagen  den 10 december för 
att kunna genomföra julfirandet.att kunna genomföra julfirandet.

Foto: Lotta Lirkas
  


