
INBJUDAN 

KOM OCH JUBLA 
Stiftsgården Rättvik fyller 70 & 80 år under nådens år 2022 

Stiftelsen grundades för 80 år sedan, gården invigdes för 70 år sedan. 

Vi bjuder in dig som varit med och burit Stiftsgården under åren:     
personal, medverkande, deltagare, ideella, boende och andra. 

Tillsammans med dig gör vi Stiftsgården till en extra sjudande         
mötesplats under helgen. Med plats för återseenden reflekterar vi    

kring Stiftsgårdens betydelse då, nu och i framtiden. 



 

Biskop John Cullberg såg behovet av en plats för att möta familjer som för första gången 
skulle få semester (två veckor, enligt 1938 års semesterlag). 1942 startades verksamheten,  
då inne i Rättviks församlingshem. 1952, tio år efter grundandet, invigdes gården vid Siljans 
strand där den ligger idag. Redan i den ursprungliga syftesparagrafen fastslås att barn och 
unga ska ha en särskild plats hos oss. Konfirmander, ungdomar, pigor och drängar – idag 
volontärer – har alltid haft en fristad där de fått vistas i en kristen gemenskap med dagliga 
andakter, sång och bibelläsning. 

Under åren har många grupper och församlingar besökt gården. Många är de läger och 
kurser som Stiftsgården ordnat för konfirmander och andra som velat utveckla sin tro och 
sina liv i skapelsen. Den har varit en mötesplats med världen såväl genom sång och musik 
som genom alla sina gäster. Olika fokus har funnits genom åren, men verksamheten har 
alltid speglat sin samtid. Vi har fått många vänner bland alla som tillbringat kortare eller 
längre tid här. Kriser har kommit och gått, men Stiftsgården har klarat sig genom dem. 
Många konfirmander har bevarat gården i sina hjärtan och återkommer hit som ledare eller 
besökare. Många har också fortsatt sitt värv inom kyrkan i olika yrken och uppgifter. 
Minnen har skapats och livslånga relationer etablerats. 

Nu när vi fyller 70 & 80 år vill vi fira det tillsammans med alla som vill dela glädjen här på 
Stiftsgården. En viktig del av firandet är att alla ska få bidra, var och en eller tillsammans.  
Vi vill mötas kring aktiviteter från förr och nu. Ett aktivt återseende och ett möte med det 
som händer på Stiftsgården i vår tid. Samtidigt vill vi ta er med i en framtidsspaning på väg 
ytterligare 70-80 år in i framtiden. 

Välkommen!  

 

Pontus Gunnarsson  

Föreståndare Stiftsgården Rättvik 



 

Från: sång från hela världen, bibelsamtal, andakter, gudstjänster och konfirmander. 

Genom: drama, clowner i, skapande verkstad, samtal, stiftsgårdsmat och utställningar.  

Till: pilgrim, Act Svenska kyrkan, ungdomsarbete, klimatsamtal och framtidsspaningar 

Nu: skapar vi ett jubileum tillsammans! 
 

En nostalgisk tillbakablick, en jubileumsmiddag där gäster bidrar med tal och hyllningar.  
En jublande festgudstjänst och en framtidsspanarverkstad. 

 
Ta med gamla och nya vänner för att uppleva Stiftsgården.  

En perfekt helg för en återträff med gamla kollegor, deltagare och aktörer.  
I anmälan kan du skriva ner om du har något minne du vill berätta om eller om det finns 
 någon workshop eller aktivitet du vill göra om tillsammans med andra. Minnen om 
Stiftsgården Rättviks betydelse kan du också bidra med i vår insamling på vår hemsida.  

 

Lördag Förmiddag drop-in PREJUBEL 

Kl 12.00 Bön mitt på dagen och lunch 

Kl 13.30 JUBELSTART  

Historievandring & sång & tårta 

Mötesplats Backspegeln  

Kl 17.00 Jubelmiddag 

Stiftsgårdsdans & Kvällsandakt 

  

Söndag Morgon vandr ing och meditation  

Kl 8.00 Frukost och morgonbön 

Stiftsgården idag olika aktiviteter 

Kl 11.00 Jubelgudstjänst mot framtiden 

Lunch & Framtidsverkstad  

Kl 15.00 JUBELSLUT  

Eftermiddag POSTJUBEL & Afternoon tea 



Paketpris: Tår ta – Jubileumsmiddag – Frukost – Lunch, aktiviteter och logi enligt: 
Enkelrum med dusch & wc 1735 kr  

Enkelrum med wc (dusch i korridor) 1470 kr  
Dubbelrum med dusch & wc 1470 kr / person  

Bo på lägergård exklusive sänglinne och handdukar 1195  kr 
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider, obs! ej frukost) 895 kr  

I paketpriset ingår 300 kr i kursavgift.  
Möjlighet att ta del av våra fonder för deltagande och boende finns. 

Tillval: Lördag lunch 85 kr och söndag afternoon tea 110 kr 
 

Upplysningar: Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00,  
Mer information och jubileumsaktiviteter finns på hemsidan. https://stiftsgardenrattvik.se/jubla 

Anmälan senast 4 maj (i mån av plats anmälan senare) på hemsidan  
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig till våra kurser!  

Bekräftelse skickas 4 veckor innan din planerade vistelse hos oss. Med reservation för ändringar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stiftsgården Rättvik  
Kyrkvägen 2, 795 32 RÄTTVIK Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01  

info@stiftsgardenrattvik.se • www.stiftsgardenrattvik.se  


