
Kallelse till Församlingarnas Representantskap 
på Stiftsgården Rättvik 

3-4 december 2022

En världsvid kyrka som uppträder lokalt i form av församlingar – hur är man det?  
Sofia Harryson som är Västerås stifts konsulent i organisations- och ledarskapsfrågor 
leder dagarna tillsammans med Stiftsgårdens föreståndare Pontus Gunnarsson. 
Organisationsfrågor kommer att vara huvudtemat och programmet kommer att handla 
mer om hur än vad vi gör. Vår tanke är att om man är klar över de grundläggande 
frågorna kring sin organisation så kan man inom den sedan lägga all sin kraft på att 
göra alla de där sakerna som behöver göras för att vara med och hela en värld som på 
många sätt börjar kännas trasig.

Varmt välkomna! 
Pontus Gunnarsson Stiftsgårdsföreståndare

Program för dagarna

Lördag 3 december 
Från 10.30   Mötesbyrå öppen för incheckning, namnbrickor 
    Kaffe med tilltugg finns i matsalen 
12.00     Bön mitt på dagen i Enhetens kapell 
    Lunch 
13.15     Välkomnande och upprop, Stiftssalen 
    Eftermiddagens tema är Att arbeta lokalt i en världsvid   
    kyrka med Sofia Harryson, stiftskonsulent     
    för organisationsutveckling och ledarskapsfrågor,  
    och Pontus Gunnarsson, stiftsgårdsföreståndare. 
    Kaffe under eftermiddagen. 
17.00     Middag 
18.30     Info om Stiftsgården just nu, Pontus Gunnarsson. 
20.00     Mässa 
    Kvällste

Söndag 4 december 
8.00     Morgonbön 
8.30     Frukost, utcheckning 
9.15     Indelningsändringar – behöver vi bilda större församlingar/ 
    pastorat för att kunna vara kyrka lokalt? Sofia Harryson 
10.15     Enkelt kaffe 
11.00     Högmässa i Rättviks kyrka 
Ca 12.30    Lunch bestående av Stiftsgårdens fina julbrunch 
13.45     Reflektion och utvärdering, Pontus Gunnarsson 
    Möjlighet till fika 
    Hemfärd (tåg söderut avgår 14:56)



Anmälan behöver vi ha senast fredag 4 november till:
https://stiftsgardenrattvik.se/representantskapet/
eller
Carina Qvist, Stiftsgården, Kyrkvägen 2, 795 32 RÄTTVIK
E-post: bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Tel: 010-160 80 00

Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig!

Denna kallelse skickas direkt till valda representanter samt till ersättare för 
kännedom. Där inga fasta representanter valts skickas denna kallelse direkt till 
respektive församling.

Kostnad/person inklusive allt:
Enkelrum med dusch & wc 3 160 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 2 895 kr
Dubbelrum med dusch & wc 2 895 kr
Ej övernattande 2 170 kr

Kostnader för kost och logi debiteras respektive församling. 

I mån av plats kan du ta med anhörig som då får 50% rabatt på logi. Kostnad 
för måltider tillkommer. Du kan även stanna kvar ett extra dygn och får då 50% 
logirabatt, måltider tillkommer.

Med reservation för ändringar.

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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