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Morgonen vaknar med ett rosa skimmer, en ny dag full av nåd föds 
efter ett mörker som bara tycks bli längre och längre. Slingor av I 
himmelen, i himmelen, Härlig är jorden, Hosanna Nkosi Phezulu och 
Hildegard von Bingen, slingrar sig runt kapellet, gnistrar över sjön och 
strömmar genom kyrkogårdens trädkronor. Inte ens de döda lämnas 
oberörda när klockorna ringer för att kalla oss samman igen till att 
sjunga, be och dansa.

Vår ändamålsparagraf placerar ungdomen och de sårbara i centrum. 
Vår planets kris är ännu större än den pandemi vi förhoppningsvis 
är på väg ur. Det finns en växande medvetenhet inom miljö- och 
klimatrörelsen, inklusive Svenska kyrkan och inte minst dess ungdom, 
om behovet av vision, inspiration och aktivism. Stiftsgården har varit 
grogrund för de eko-teologiska seminarierna och är väl positionerad 
för att vara ett center för den kreativa, kulturella och andliga aktivism 
som är nödvändig för att möta denna tids kriser.

Om vi lyssnar noga, genom tystnaden, hör vi sången; ”Sounds of 
Siljan”, som en respons till vår tids SOS. Låt oss samlas på hennes 
stränder och be, lyssna, berätta, sjunga och dansa!

Varma hälsningar,
Jennifer Ferguson, musikansvarig

Foto: Jennifer Ferguson
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Global trettonhelg – Agera för klimaträttvisa, 3-6 januari 2022
Vi har ett fint program med många gäster, aktiviteter och samtal. 
Festmässa och sånger och besök av författaren Maria Küchen. Fokus 
handlar om hur vi kan Agera för Klimaträttvisa i våra liv och i kyrkan.
Vi får rapporter från Klimattoppmötet i Glasgow, Pilgrim’s Walk for 
Future, Act Svenska kyrkans aktiviteter, Pilgrimsvandring, Fairtrade, 
återbruk mm. Vi fyller gården med aktiviteter för stora och små. En 
möjlighet att hitta sätt att göra något tillsammans för klimatet i kyrkan och 
i våra liv. 

Ljud och ljus, grundkurs, 24-25 januari 2022
Detta är en grundläggande kurs under två dagar med tyngdpunkten på 
ljudet i kyrkan, hur det fungerar, olika utrustningar, mixerbord, mikrofoner 
och vad vi kan göra för att det ska låta bra vid olika ljudupptag.
Kursdagarna innehåller både teori och praktik.

Ljud, fördjupning, 26-27 januari 2022
Det finns mycket att lära och fördjupa sig i inom ljudets underbara värld 
och särskilt då ljudet finns och ska uppfattas och uppskattas i våra kyrkor. 
Stiftsgården erbjuder nu en efterfrågad tvådagarskurs som bygger på att du 
gått ”Ljud och ljus grundkurs”. 
 

Foto: Lotta Backlund

Foto: Ikon Foto: Jannike Wåhlberg

Foto: Alex & Martin/Ikon Foto: Lotta Backlund
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Streaming, grundkurs, 14-15 februari 2022
Ett kurstillfälle för dig som vill få grundläggande kunskaper för att kunna 
streama med mobilen. Första kursdagen innehåller grundläggande teori 
om ljud, ljus och bildkomposition varvat med korta praktiska övningar. Vi 
går sedan igenom utrustning och plattformar för streaming. Du får under 
kursdagarna testa att livesända. Kursdagarna innehåller både teori och 
praktik.

Första hjälpen till psykisk hälsa ungdom, 16–17 februari 2022
En kurs för vuxna som möter barn och ungdomar i sitt yrke och i 
vardagslivet. Kursen är en internationell utbildning som i Sverige 
samordnas av NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och 
prevention vid Karolinska Institutet.

Vandring för klimatet, arbetsmöte, 16-17 mars 2022
Målgrupp: Församlingar och pastorat i Västerås, Strängnäs, Karlstads och 
Stockholms stift. Andra är välkomna så länge det finns plats.
Syfte: Ett arbetsmöte som syftar till att utforska hur vi kan stärka 
kopplingen mellan pilgrimsvandring, klimatfrågan och ACT fram till 2030 
samt synliggöra Svenska kyrkans engagemang för klimatet och att fler 
församlingar vandrar för klimatet för varje år fram till 2030.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Foton: Pixabay
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Välkomna till Stiftsgården
   
Reception och bokning
Måndag till torsdag  8-16
Fredag    8-19
Lördag    9-16
Söndag    9-13

Telefontid
Måndag-lördag,   10-14

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  

Foto: Lotta Lirkas
  

Vi behöver minst  20 anmälda senast fredagen  den 11 december för att kunna Vi behöver minst  20 anmälda senast fredagen  den 11 december för att kunna 
genomföra julfirandet.genomföra julfirandet.
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