
Pilgrim + Klimat + Act
 

Ett arbetsmöte för personer i församlingar och pastorat, som 
arbetar med eller är intresserade av att börja med ”walk for future”-
vandringar eller liknande, samt för klimat- och pilgrimsansvariga i 

stiften.

I samarbete mellan Stockholms, Strängnäs, Västerås och Linköpings 
stift i samverkan med Stiftsgården Rättvik. Deltagare från andra stift 

är varmt välkomna att delta i mån av plats. 

Stiftsgården Rättvik 4-5 oktober 2022
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Klimat- och pilgrimshandläggarna i Strängnäs, 
Stockholms, Västerås och Linköpings stift i samverkan med 
Stiftsgården Rättvik inbjuder till att tänka tillsammans 
kring hur vi kan fortsätta att utveckla Walk for Future, dvs 
kopplingen mellan pilgrimsvandring, klimat och Act i linje 
med Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Målgrupp: Församlingar och pastorat i Västerås, Strängnäs, Linköpings 
och Stockholms stift. Andra är välkomna i mån av plats.

Syfte: Arbetsmötet syftar till att utforska hur vi kan stärka kopplingen 
mellan pilgrimsvandring, klimatfrågan och ACT fram till 2030, samt 
synliggöra Svenska kyrkans engagemang för klimatet. Samt att allt fler 
församlingar engagerar sig för klimat och klimaträttvisa för varje år fram 
till 2030.

Processarbete: Vi utgår från en metod som kallas Backcasting och Ulrika 
Knutsson från Stiftsgården Rättvik leder oss i processen. Vi kommer att 
vara både ute och inne.

Backcasting bygger på grundfrågan; ”För att uppnå ett visst mål i 
framtiden, vad måste vi göra praktiskt idag och framåt?”

Arbetsmötet kommer att generera  
aktiviteter samt identifiera behov  
och önskemål. Du får göra en  
handlingsplan för det kommande  
arbetet på hemmaplan. En digital  
uppföljande inspirationsträff efter  
några månader ingår, som ett stöd  
i ditt arbete. 

Varmt välkommen! 
Foto: Lotta Lirkas



Tisdag 4 oktober
12:00  Andakt i Enhetens kapell på Stiftsgården
14:00              Processarbete, pass 1
17:00               Middag
18:00               Processarbete, pass 2
20:00               Mässa
20:30               Kvällsté

Onsdag 5 oktober
07:30  Rörelse i Siljans anda, Jennifer Ferguson, musikansvarig  
   på Stiftsgården
08:00               Morgonandakt
08:15               Frukost
09:00               Processarbete, pass 3 och summering inkl. kaffe/te-paus
11:00               Handlingsplan
12:00               Andakt och därefter lunch

Utrustning: Kläder efter väder. Vi kommer att vara både utomhus och 
inomhus.
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Deltagarna betalar för kost och logi på Stiftsgården Rättvik: 
Enkelrum med dusch & wc    2 445 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)    2 180 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    2 180 kr / person

För ej övernattande tillkommer (inkl måltider)   1 615 kr

Upplysningar: 
https://stiftsgardenrattvik.se/klimatpilgrimact/ 
Eva Dellemyr, Västerås stift, 021-17 85 35 
Emilia Bergius, Strängnäs stift, 0152-234 18 
Kristina Segerström, Stockholms stift, 08-508 940 60 
Elsa Levinson, Stockholms stift, 08-508 940 54 
Emanuel Eriksson, Linköpings stift, 073-022 26 58 
Jannike Wåhlberg, Stiftsgården Rättvik, 010-160 80 64  
Ulrika Knutsson, Stiftsgården Rättvik, 010-160 80 64 

Anmälan senast 20 september  (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, e-post: bokningen@
stiftsgardenrattvik.se eller via webben: https://stiftsgardenrattvik.se/kurser/. 
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig.

Bekräftelse 
Mer information finns på bekräftelsen du får en månad innan din planerade 
vistelse hos oss.  
Med reservation för ändringar. 

Med reservation för ändringar.
Avbokningsregler
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt 
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. 
    Kost/logi 
28-15 dagar före kursstart     -- 
14-0 dagar före kursstart     50 % 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs/möte 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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