
  
 

 

Stiftsgårdens Representantskap våren 2022, Stiftsgården 70 & 80 år 

 

 
 Foto: Magnus Aronson 

 

Till alla representanter i församlingarna och SKU-grupper i Västerås stift. 

 

Denna gång samordnar vi vårt möte med Stiftsgårdens jubileumsfirande. Vi vill skapa möten 

för att minnas och lära oss om vår historia och vad vi ska vara i framtiden. En liten glimt från 

vår historia: 

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. 

Utöver jubileumsfirandet kommer representantskapet att hålla egna möten och välja styrelse 

för innevarande mandatperiod. Lördagen sker till stora delar gemensamt med övriga 

jubileumsfirare. 

 

Fredag 3 juni 

15.00- Incheckning, enkelt fika finns 

17.00 Middag 

18.00 Inledning och välkomnande 

 Tid för representantskapets styrelse, val 

20.00 Kvällsandakt 

20.30 Kvällste/-kaffe 

 

Lördag 4 juni 

8.00 Morgonbön 

 Frukost 

 Jubelprogram special för representantskapet 

12.00 Bön mitt på dagen 

 Lunch 

13.15 Officiell start för jubileumsfirandet 

13.30 Jubelprogram, med tårta under eftermiddagen 

17.00 Jubelmiddag 

 

Varmt välkomna! 

/Representantskapets styrelse och föreståndare Pontus Gunnarsson  Vg vänd  



  
 

 

Anmälan vill vi ha senast onsdag den 18 maj. Enklast är att gå in på vår hemsida via denna 

länk: https://stiftsgardenrattvik.se/representantskapet/ och fylla i anmälningsformuläret där. 

 

Alternativt kan man maila till bokningen@stiftsgardenrattvik.se, eller ringa 010-160 80 00. 

 

Det är viktigt att du anger rätt församling/pastorat när du anmäler dig! 

 

Vi har väldigt många gäster på gården denna helg, så om möjligt ser vi gärna att ni som kan 

tänka er det anmäler er för dubbelrum (det blir dessutom billigare för era 

församlingar/pastorat). 

 

Denna inbjudan skickas direkt till anmälda representanter samt till ersättare för kännedom. 

Där inga representanter valts skickas den direkt till församlings-/pastoratsexpedition. 

 

Kostnad per person, allt inräknat 

Enkelrum m dusch   2 750 kr 

Enkelrum utan dusch   2 485 kr 

Dubbelrum m dusch   2 485 kr/pers 

Ej logi    1 905 kr 

 

Medföljande som delar dubbelrum följer med till reducerad kostnad. Kontakta bokningen. 

 

Du kan även förlänga vistelsen och delta i jubileumsfirandet på söndagen enligt 

nedanstående prislista. Övernattning, inklusive frukost och enkel lunch på söndagen: 

 
Enkelrum m dusch   1 055 kr 

Enkelrum utan dusch      790 kr 

Dubbelrum m dusch      790 kr/pers 

 

Tillval afternoon tea, söndag eftermiddag     110 kr  
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