
Fördjupningskurs 
för kyrkvärdar och 
gudstjänstvärdar

Stiftsgården Rättvik 23-25 september 2022
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Det finns mycket att lära sig mer om när man börjat arbeta 
som kyrkvärd eller gudstjänstvärd. I vår fördjupningskurs 
tar vi upp mer om ansvar och möjligheter kring 
kyrkvärdskapet. I kursen utvecklar du dina färdigheter 
tillsammans med våra inspirerande kursledare Ulf Lindgren, 
som skrivit den nya boken Värd i gudstjänst, Verbum 2021, 
och vår stiftsgårdspräst Andrew Holm.

Stiftsgården i Rättvik erbjuder en fördjupningskurs för 
kyrkvärdar och gudstjänstvärdar. Vår kurs är förlagd till den 
naturskönt belägna gården vid Siljans strand. Deltagande i våra 
kurser ger en fördjupning för tjänst i ett av vår kyrkas kanske 
äldsta uppdrag.

Denna utbildningshelg fördjupar 
sig i dessa frågor:
• Att vara ideell – ansvar och 
begränsningar.
• Uppgift i samtidens och 
framtidens kyrka
• Gudstjänst för alla
• Praktiska övningar

Stiftsgården Rättvik är en ”mötesplats till glädje” där reflektion, dialog 
och erfarenhetsutbyte har sin givna plats.Vi ser fram emot att få 
välkomna dig till oss!
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Program
Fredag
18.00  Incheckning
  Samkväm med te och smörgås, ”Våra frågor”
20.00  Aftonbön

Lördag
08.00  Morgonbön och frukost
09.00  Pass 1.
10.30  Förmiddagsfika
11.00  Pass 2
12.00  Bön mitt på dagen 
12.15  Lunch och tid för t ex promenad 
13.30  Pass 3 
15.00  Eftermiddagsfika 
15.30  Pass 4
17.00  Middag 
18.00  Pass 5 Gemensamma förberedelser inför mässan 
20.00  Mässa i Enhetens kapell (Medverkan i mässan)
  Kvällsfika

Söndag 
08.00  Morgonbön & frukost 
09.00  Pass 6 
10.30  Förmiddagsfika 
11.00  Gudstjänst i
  Rättviks kyrka
12.15  Lunch
13.00  Pass 7 Kyrkvärd i helig tjänst
14.00  Pass 8 Utvärdering och sändning
14.30  Avslutningsfika
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Kursavgift:     2 925 kr 

Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    3 605 kr  
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   3 075 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    3 075 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 905 kr

Upplysningar: 
Ulrika Knutsson, tel: 010-160 80 68,  
ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se 

Anmälan senast 26 augusti (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig   
till våra kurser!

 

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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