
Ekoteologi i församlingen

En kurs i fyra steg:
Steg 1 den 24 – 26 oktober 2022 på Stiftsgården Rättvik

Steg 2 den 7 februari 2023 digitalt
Steg 3 den 13 – 15 mars 2023 på Stiftsgården Rättvik

Steg 4 den 25 maj 2023 digitalt
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Välkommen till en kurs för församlingsanställda som vill få fördjupad 
kunskap kring ekoteologi. Du får praktiska redskap att använda i din 
yrkesutövning i arbetet för ett hållbart samhälle och för en kyrka som driver 
klimatomställning. Utbildningen ingår i och subventioneras av medel från 
Färdplan för klimatet. https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-
fardplan-for-klimatet- 

Kursen ingår i en utbildning för den som vill utbilda på regional nivå. 
Kanske är du stiftsanställd eller verkar på en stiftsgård, folkhögskola eller i 
ett större pastorat. Kontakta Stiftsgården Rättvik om du vill veta mer!

Välkommen!

• Vill du kunna inspirera barn, unga och vuxna i församlingen till 
större klimatengagemang?

• Vill du relatera din tro till vår tids stora ödesfrågor?
• Vill du kunna argumentera i miljöfrågor utifrån bibelns texter? 
• Vill du forma en verksamhet som genomsyras av klimatomställning?

Vi ser gärna att två till tre personer från 
samma församling/pastorat deltar, så att 
ni har möjlighet att omsätta kunskaperna 
tillsammans på hemmaplan. 

Kursupplägg
Inom ramen för kursen får du utforma ett konkret projekt som genomförs på 
hemmaplan. Det kan handla om konfirmandupplägg, körrepertoar, predikan, 
bokcirklar, vandringar, samtalsgrupper kring existentiella frågor – eller 
varför inte altarblomsodling?!

Vid det första och tredje kurstillfället gäller:
Start dag 1 kl 14:00 
Avslut dag 3 kl 14:00
Tiderna är satta för att passa in med tågankomst och -avgång.

Dagarna innehåller föreläsningar, workshops och gudstjänster. Vi tillbringar 
tid både inne och ute.
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Kursinnehåll 
Första kurstillfället:
Vi talar om sambanden mellan klimatförändringar, planetära gränser, 
ekologi och social rättvisa. Vi kopplar detta till ekoteologi och till 
naturens rättigheter. 

Andra kurstillfället (digitalt): 
Uppföljning av hemuppgifterna.

Tredje kurstillfället:
Vi talar om ekoteologi, konsumtion och omvändelse till en hållbar 
livsstil. Vi utgår från de sociala konsekvenserna av klimatnödläget, 
både i din församling och i världen.

Fjärde kurstillfället (digitalt): 
Uppföljning av hemuppgifterna samt avslutning och sändning.

    
    

Kursledning och föreläsare
Eva Katarina Agestam
Claes Hedström
Sven Hillert 
Carina Sundberg
Alla fyra är präster med ett stort engagemang i ekoteologi.
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Kursavgift:               2 360 kr sammanlagt för alla fyra stegen
Kostnad för kost & logi tillkommer, sammanlagt för steg 1 och 
3:   
Enkelrum med dusch & wc    8 100 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   7 040 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    7 040 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 4 780 kr

Upplysningar: 
Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00, e-post:  
info@stiftsgardenrattvik.se, https://stiftsgardenrattvik.se/kurser/ 

Anmälan senast 19 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!

Samåkning 
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa 
hållbart.  Samåk i bil eller ta tåget. Mer information finns på 
bekräftelsen  du får en månad innan din planerade vistelse hos oss.
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
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