
Vår Moder 
- bönesång i vår tid

Rörelser – toner – sånger för skapelsen, helhet och helighet med 
inspiration från Hildegard av Bingen och det gudomligt feminina

Stiftsgården Rättvik 30 september - 2 oktober 2022
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Vi är glada att kunna bjuda in alla intresserade till en 
efterfrågad helg där vi använder våra röster och rörelser i 
samklang med Vår Moder. Med inspiration från kvinnor, 
mystiker och ursprungsfolks relationer till det helande 
heliga och kvinnors andlighet. Vi undersöker det gudomligt 
feminina i naturen, genom vandring, med våra röster och i 
rörelse tillsammans med kvinnor som Hildegard av Bingen, 
Maria Magdalena mfl.

En retreat med skapelsesteologi, livsmod, bön och andensvind i 
vår tid med Vår Moder i centrum.

Medverkande: 
Jennifer Ferguson
Musiker, kompositör, röstpedagog, qigong lärare och ’sacred activitst’ 
leder oss i olika övningar. Med ursprung i Sydafrika och som artist har 
hon haft förmånen att möta olika uttryck, traditioner och andlighet. 
Tillsammans med henne inspireras vi av det gudomligt feminina, 
samtalar och skapar själva med musik, rörelse och upplevelser av 
andlighet och skapelsen. 

Gabriel Nyberg 
Inspiratör, multi-musiker och kompositör, finns med för att hjälpa oss 
skapa utifrån upplevelser och nya kunskaper.
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Program (med möjlighet för förändringar)

Fredag 30 september
18.30  Samkväm och kvällste
19.00  Inledning
20.00  Aftonbön

Lördag 1 oktober
7.30   Rörelse i Siljansanda
8.00  Morgonbön och frukost
9.00   Pass 1
10.30  Fika
11.00  Pass 2
12.00  Bön mitt på dagen och lunch
13.30  Pass 3
15.00  Fika
15.30  Pass 4
17.00  Middag
18.30  Pass 5
20.00  Kvällsmässa
20.30  Kvällsfika

Söndag 2 oktober
7.30   Rörelse i Siljans anda
8.00  Frukost
9.00   Pass 6
10.30  Fika
11.00  Pass 7
12.00  Lunch och slut
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Kursavgift:      850  kr 

Kostnad för kost & logi tillkommer:
Ungdomsförläggning exkl sänglinne och handduk  1 370 kr  
Enkelrum med dusch & wc     3 020 kr  
Dubbelrum med dusch & wc     2 490 kr / person 
Tvåbäddsrum på lägergård inkl. sänglinne o handduk 1 950 kr   
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider)  1 360 kr
Möjlighet finns att förbeställa sånghäfte för 200 kr/st + ev. porto

Upplysningar: 
Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00, 
e-post: jennifer.ferguson@svenskakyrkan.se

Anmälan senast 2 september (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.

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgardenrattvik.se • www.stiftsgardenrattvik.se

VÄSTERÅS STIFT


