
Program 
Global trettonhelg

Måndag 3 januari Kyrkan och klimaträttvisa  
16.00 Start intro
  Pilgrims Walk for future - 
  Eva Katarina Agestam och Annika Spalde med gäster 
  rapporterar om vandringen från Sverige till Glasgow, 
  COP 26. Hur påverkar och inspirerar pilgrimsvandring oss   
  i klimatarbetet. (Alternativt program för barn)

18.30  Valbara parallella seminarier och workshops  
	 	 ●	Jordens	sång	-	med	Jennifer Ferguson och 
     Anders Nyberg
	 	 ●	Fördjupande	samtal	-	Agestam och Spalde
	 	 ●	Ageravolontärer	workshop
	 	 ●	Återbruk	-	Sofia Plogen göra larver och handdockor av   
     strumpor
	 	 ●	Pilgrimsslöjda	-	Åsa Ingårda

Tisdag 4 januari Kyrkan och klimattoppmötet
9.15   Amanda Björsell en av Sveriges ungdoms representanter 
  rapporterar från COP26. Act Svenska kyrkan och Agera   
  volontärer tar oss med i aktiviteter för Klimaträttvisa här   
  och för hela världen. (Barnaktiviteter: Klimatspel, 
  ”Wave of hope, Musik)

14.00-	 Fri	eftermiddag	med	möjlighet	att	anmäla	sig	till		 	 	
15.30 workshops 
	 	 ●	Jordens	sång	inför	mässan	-	med	Jennifer Ferguson och 
     Anders Nyberg
	 	 ●	Återbruk	-	Sofia Plogen
	 	 ●	Pilgrimsverkstad	- Åsa Ingårda
	 	 ●	Agera	workshop	-	Jorunn Hellman

16.00 		 Författarsamtal	med	Maria Küchen.
  En spaning från då, nu och mot framtiden om världsbild   
  och klimatet. (Barnaktivitet - Musik inför mässan)

18.30  Valbara parallella seminarier och workshops 
	 	 ●	Jordens	sång	inför	mässan	-	med	Jennifer Ferguson och 
     Anders Nyberg



	 	 ●	Fördjupande	samtal	-	Amanda Björsell m fl
	 	 ●	Agera	workshop	-	Ageravolontärer
	 	 ●	Återbruksinspiration	-	Sofia Plogen om att lappa 
  och laga
	 	 ●	Pilgrimsverkstad	-	Åsa Ingårda 
 
20.00   Stiftsgårdsmässa i Rättviks kyrka tillsammans med 
  församlingen.

Onsdag 5 januari Agera för klimaträttvisa
9.15   Fair	Trade	och	klimatet	-	Bertil	Högberg
	 	 Två	inspirationer:	Återbruk	Sofia	Plogen	och	
	 	 Pilgrimsstaven	Åsa	Ingårda.	
  (Barnaktiviteter: Klimatspel, Baka och prata, Musik)

14-	 	 Fri	eftermiddag	med	möjlighet	att	anmäla	sig	till	
15:30 workshops
	 	 ●	Jordensång	-	Jennifer Ferguson och Anders Nyberg
	 	 ●	Återbruk	-	Sofia Plogen	om	att	fixa	och	trixa
	 	 ●	Pilgrimsverkstad	-	Åsa Ingårda
	 	 ●	Agera	workshop	-	Jorunn Hellman
	 	 ●	Gudstjänstförberedelse	-	Helena Bromander

16.00  Om Act och Action - Action Catwalk. En 
  insamlingsaktiviteter för Act.

  Festförberedelser
19.00 	 Trettondags	fest	med	lyxig	vego	tack-o-buffe.
  Sång, musik och disco.

Torsdag 6 januari Sång för klimaträttvisa
8.00			 Frukost,	packa	ihop	och	städning.	
  Välj A eller B innan mässan.
  A: Kl 9.30 Avslutning med rapport från aktiviteter, 
	 	 reflektion	och	utvärdering	“Tankar	från	Global	
	 	 Trettonhelg”	vad	tar	vi	med	oss?
  B: Kl 9.00 Gudstjänstförberedelse	i	Rättviks	kyrka	med		 	
  Helena Bromander

11.00  Festmässa	i	Rättviks	Kyrka	-	tillsammans	med	församlingen.

Avslutas med en Agera Action utomhus. Vi satsar på vegetarisk mat och 
bjuder	in	till	andakter	kl	8.00,	12.00	och	20.00.


