
 Väntjänstdag 
Tema: ”Skapa mötesplatser för både 

tröst och utveckling”

 För frivilligarbetare och volontärer i 
församlingar och kommuner

Stiftsgården Rättvik torsdag 19 maj 2022

Foto: Gustav Hellsing, Ikon



Varmt välkommen till Stiftsgården Rättvik och 
vårens Väntjänstdag med tema ”Skapa mötes-
platser för både tröst och utveckling”!

Vi inbjuder till en inspirationsdag där vi på olika sätt påminns 
om att leva här och nu i det liv som är vårt. På olika sätt får vi 
stanna upp i vardagen och lyssna och samtala med varandra om 
det som är viktigt för oss i livet. Att skapa mötesplatser där vi 
kan var något för varandra. Vi kommer att få njuta av den goda 
plats som Stiftsgården är i maj månad, både ute och inne. Inte 
minst får vi smaka på det goda köket. 
 

Medverkande
Margareta Barkevall Lindborg, tidigare husmor och föreståndare på 
Stiftsgården
Lars Parkman, präst och återbrukare
Louise Parkman, diakon och återbrukare
Andrew Holm, gårdspräst
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Program för dagen

09:30  Kaffe i matsalen 
10:00  ”Skapa mötesplatser – vedermödor och 
  glädjeögonblick”.  Margareta Barkevall Lindborg
  berättar från Stiftsgården 80-åriga historia. 
12:00  Bön mitt på dagen, därefter lunch 
13:15  ”Sångarglädje och stilla stunder” med Lars Parkman,   
  präst och Louise Parkman, diakon 
  För den som istället vill röra på sig finns det 
  möjlighet att gå stavgång och/eller gå vår korta 
  pilgrimsvandring runt Stiftsgården som är tillgänglig 
  för alla. 
14:30  Återkoppling och utvärdering 
15:00  Kaffe och hemfärd
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Kostnad: 
420 kronor per person inklusive fika och lunch 
Om du eller dina vänner vil ”landa” på stiftsgården inför dagen så 
är det möjligt att med ett extra tillägg komma redan kvällen innan. 
 
 
Upplysningar: 
Andrew Holm, gårdspräst.  
Telefon: 010-160 80 95,  
Mail: andrew.holm@svenskakyrkan.se
 
 
Anmälan senast 5 maj 
Vi har möjlighet att ta emot 80 personer.  
Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01,  
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 

 
 
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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