
Ekoteologi i praktiken
En unik utbildning för dig som vill utbilda och inspirera andra 

på regional nivå

En kurs i flera steg:
Steg 1 den 24-26 oktober 2022 på Stiftsgården Rättvik

Steg 2 den 7 februari 2023 digitalt
Steg 3a den 13-15 mars 2023 på Stiftsgården Rättvik
Steg 3b den 15-17 mars 2023 på Stiftsgården Rättvik

Steg 4 den 25 maj 2023 digitalt



Stiftsgården Rättvik bjuder in till en kurs för dig som vill leda 
regionala utbildningar av personer, som i sin tur ska kunna leda 
arbetet med hållbarhetsfrågor vidare i sina församlingar och 
pastorat. Kanske är du stiftsanställd eller verkar på en stiftsgård, 
folkhögskola eller i ett större pastorat. Vi vänder oss till dig som har 
viljan och förmågan att leda och driva förändringsarbete. 

Du får fördjupad kunskap kring ekoteologi och praktiska redskap 
och metoder att använda i arbetet för ett hållbart samhälle och för 
en kyrka som driver klimatomställning. Tillsammans med andra 
ansvariga för hållbarhetsfrågor och –processer erbjuder vi kollegiala 
sammanhang för utvecklingsarbete samt handledning och stöd i ditt 
utbildningsprojekt. Utbildningen ingår i och subventioneras av medel 
från Färdplan för klimatet https://www.svenskakyrkan.se/svenska-
kyrkans-fardplan-for-klimatet-  

Välkommen!

Målet är att Ekoteologi i praktiken ska ge konkreta resultat både på 
regional och lokal nivå. Önskvärt är därför att både du och dina blivande 
kursdeltagare verkar i ett sammanhang där frågan om klimatkrisens 
andliga och existentiella aspekter är förankrat i den regionala eller lokala 
nivån och har ett tydligt stöd från ledningen. 



Ekoteologi i praktiken bygger på kursen Ekoteologi i församlingen (se 
separat inbjudan). I den ingår ett konkret projekt som genomförs på 
hemmaplan. För deltagare i Ekoteologi i praktiken kommer det praktis-
ka momentet att innebära arbete med planering av den egna regionala 
utbildningen, inklusive konkreta och mätbara mål, vilken sedan kommer 
att kunna upprepas flera gånger med nya deltagare. Steg 3b är ett kurs-
moment som anpassas efter dina och övriga kursdeltagares behov, så att 
du vid kursens slut efter steg 4 är redo att leda din första regionala ut-
bildning.

    
    

Andlig och existentiell hållbarhet
Svenska kyrkan lyfter det andliga och existentiella som en fjärde dimen-
sion av hållbar utveckling, jämställt och odelbart med de ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensionerna.

Vi baserar det på FN:s barnkonvention som betonar barnets rätt till and-
lig utveckling och andlig välfärd. Världshälsoorganisationen (WHO) 
talar om hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kon-
takt, personlig tro och gemenskap som nödvändiga villkor för existenti-
ell hälsa. För en kristen kyrka är detta centrala värden. 
(Källa: svenskakyrkan.se/hallbarutveckling)



Kursavgift:               2 360 kr sammanlagt för steg 1, 2, 3a, 3b, 4.
Kostnad för kost & logi tillkommer, sammanlagt för steg 1 och 
3ab:   
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

VÄSTERÅS STIFT


