
 

ACTUM är ett faktum  

- Tro, hopp och kärlek! 

 
 

Gränsöverskridande läger  

- Global trettonhelg   
 

3-6 januari 2023 på Stiftsgården Rättvik 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Global Trettonhelg är ett generationsöverskridande läger i tre dygn av 

föreläsningar, fördjupande seminarier, mässfirande och fest med musik. 

Idag mer än någonsin behöver vi träffas för att skapa kraft tillsammans. 

Lägret vill skapa möten och upplevelser samt ge fakta, kunskap och 

praktiska erfarenheter. Tillsammans skapar vi kraft för att sprida det goda 

budskapet med kunskap och handling om vägar till mer fred, jämställdhet, 

hälsa, demokrati i världen. Med på lägret är ett Europeiskt ungdomsutbyte 

med unga från systergårdar och vänstift samt medlemmar hos Svenska 

Kyrkans Unga i Västerås stift. 

En mötesplats som har som mål att öka medvetande om vår gemensamma värld 

och hur vi genom samverkan mellan kristna. Genom kunskap om läget i världen 

kan vi hitta sätt att känna tro, hopp och kärlek som ger oss kraft till handling. 

En mötesplats där vi utrustas 

med verktyg och erfarenhet av 

att använda ACTUMs material 

om jämställdhet, hälsa, 

klimaträttvisa, fred och 

demokrati och att göra vår värld 

bättre. Föreläsningar, 

fördjupning och samtal 

Fokus är två av fem perspektiv 

som finns i Act Svenska kyrkans material ACTUM: A. Jämställdhet och hälsa – 

om flickors och kvinnors utsatthet, utmaningar och möjligheter. B. Fred och 

demokrati – varje människa är älskad av Gud och har samma värde och rätt. 

 

Medverkande är bland annat:  

Kerstin Bergeå, fredsaktivist som arbetat för ACT i Tanzania och för Kristna 

Fredsrörelsen i Sydamerika. Hon är nybliven ordförande för Svenska freds- och 

skiljedomsföreningen.  

Eva Christina Nilsson, som just avlutat sitt uppdrag som teolog på Lutherska 

Världsförbundet i Geneve med frågor kring mission och rättvisa. Tidigare har 

hon arbetat Kyrkornas Världsråd och för ekumenik, fred och rättvisa också i 

Sverige. 

Nicklas Fahlgren som är inspiratör för ACT Svenska kyrkan. Tidigare arbetat 

ute i världen för Svenska kyrkan och finns nu på nationella kansliet. 

 

En grupp unga kristna från Europa kommer och möter Svenska Kyrkans Unga 

och oss på Global Trettonhelg. De finns i ett projekt för att utveckla 

internationellt ungdomsutbyte. Tillsammans kan vi göra mer för vår värld. 



I programmet finns aktiviteter att välja på och fri tid. Vi erbjuder aktiviteter för 

olika intressen och åldrar. Lite bonus - vi har en boklåda - Arken, en Fair Trade 

shop, klädbytarrum och auktion på några fynd. Vi äter vegetariskt och lägermat 

som passar för alla åldrar. Vi firar mässa och sjunger så kapelltaket lyfter och 

sista kvällen har vi fest med musik och dans – som alltid på Global trettonhelg! 

Program  

Tisdag 3 januari 
(13.30  Mötesbyrån öppnar)  

16.00 Lägerstart 

16.30 Intro - Gemensam aktivitet  

17.30 Middag 

18.30 Pass 1 Intro ACTUM - Tro, hopp och kärlek! 

20.00 Kvällsmässa 
 

Onsdag 4 januari 
08.00 Morgonbön & frukost 

09.30 Pass 2 Tema A 

12.00 Bön mitt på dagen 

12.15 Lunch 

13.30 Fri tid  

16.00 Pass 3 Tema A 

17.30 Middag 

19.00 Pass 4 Workshop 

20.00 Aftonbön 
 

Torsdag 5 januari 
08.00 Morgonmässa & frukost  

09.30 Pass 5 Tema B  

12.00 Bön mitt på dagen 

12.15 Lunch 

13.30 Fri tid 

15.30 Pass 6 Tema B  

16.00 Catwalk och ACTion till förmån för ACT Svenska kyrkan 

17.00 Festförberedelser 

18.00 FEST - Vegotacobuffé och DANS  

21.00 Aftonbön 
 

Fredag 6 januari 
08.00 Frukost, packa, städa, checka ut  

09.45 Utvärdering Gruvan 

11.00 Temahögmässa Rättviks kyrka 

12.00 Lunch för dem som vill (köps separat ingår inte i deltagaravgiften) 

13.00  Samling med ACTion därefter hemfärd 



Ingen kurskostnad: Barn får gratis logi, hela programmet är gratis för alla, 

priset täcker kost och logi. För att fler ska kunna delta får alla prisvärd och enkel 

vegetarisk lägermat. Sök fondmedel om du behöver för att kunna komma – se vår 

hemsida. Anmälan senast 3/12 https://stiftsgardenrattvik.se/ global-trettonhelg/  
 

Kostnad för kost & logi: 

Lägergård-sovsal exkl. handduk och lakan  1855 kr  

Lägergård-sovsal exkl. handduk och lakan < 25 år 1500 kr (sponsrat pris) 

Enkelrum med wc (dusch i korridor)   2785 kr  

Dubbelrum med dusch & wc    2785 kr/person  

Enkelrum med dusch & wc     3595 kr  

För ej övernattande (inkl måltider)     1030 kr  

Barn 5-12 år      780 kr  

Barn 0-4 år gratis 

Sommarkollektivet som arbetat under sommaren får rabatt 50 %. 

 

Upplysningar:  

Ulrika Knutsson tel 010-160 80 68, epost ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se  

Arrangeras av Stiftsgården Rättvik i samverkan med Västerås stift, ACT Svenska 

kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, med stöd av Sensus och Lunds missionssällskap.  

Med reservation för ändringar.  
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