
Guida i din kyrka

Kurs för dig som vill ge besökare en extra dimension 
av sitt kyrkobesök

Stiftsgården Rättvik 3-4 maj 2023
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En kurs för dig som vill ge besökare en extra dimension av sitt 
kyrkobesök. Att kliva innanför portarna till ett kyrkorum är i sig 
en upplevelse, som kan bli ett minne för livet. Det ger en helt ny 
dimension att få möta en människa med kärlek till ”sin” kyrka, och 
följa med på en resa genom historien. En resa i trons värld som 
fortsätter in i vår egen tid och mot framtiden. Guida i din kyrka ger 
dig redskapen att möta nyfikna och ge dem en extra dimension av 
sitt kyrkobesök. 
Varmt välkommen!

Onsdag 3 maj 
09:30  Kaffe och ankomst. Välkommen!
10:00  Valv bakom valv, oändligt  
  Kyrkorummets symboler och teologi
12:00   Bön mitt på dagen och lunch
13:00  Turist eller pilgrim? Vi-och-dom, välkomnande,    
  guideteknik, storytelling – vi delar erfarenheter och tips. 
  Inkl. kaffe
17:00  Middag
19:00   Fri aktivitet
20.00   Mässa i Enhetens kapell
20:30  Kvällsfika 

Torsdag 4 maj 
08:00  Frukosten finns serverad
08:00   Morgonbön
09:00   Praktiska övningar, inkl. kaffe
12:00   Bön mitt på dagen och lunch
13:30   Var ligger toaletten? 
  Reflexioner, frågor, utmaningar  
  Utvärdering
15:00   Kaffe och hemfärd
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Kursledare Markus Holmberg är kyrkoherde i Västerfärnebo-
Fläckebo församling och tidigare domkyrkokaplan i Västerås. Till 
en domkyrkokaplans uppgifter hör att utveckla domkyrkan som 
pilgrims- och turistmål. Markus har tidigare arbetat många år inom 
visningsverksamheten i Uppsala domkyrka. Han är auktoriserad 
turistguide med lång erfarenhet av att själv guida i kyrkor och av att 
utbilda nya guider. 

”Det är få uppgifter som är så roliga och meningsfulla 
i församlingsarbetet som att lyfta fram den skatt vi har i 
kyrkobyggnaderna och göra den levande”, säger Markus Holmberg. 
”De flesta människor tycker om kyrkor. Och varje kyrkorum, vare sig 
det är stort eller litet, gammalt eller nytt, bär på stora berättelser: om 
konst och arkitektur, om bygdens historia – och om att Gud kommer oss 
människor till mötes.”
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Kursavgift:    2 665  kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    2 455 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   2 185 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    2 185 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 600 kr

Upplysningar: 
Stiftsgården: tel 010-160 80 00,  
e-post: program@stiftsgardenrattvik.se

Anmälan senast 3 april (i mån av plats anmälan senare) 
Formulär finns på hemsidan https://stiftsgardenrattvik.se/kurser 
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.

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

Avbokningsregler
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar
vi enligt nedanstående såvida ni inte sänder en ersättare.
   Kursavgift Kost/logi
28--15 dagar före kursstart  50 %  --
14--0 dagar före kursstart  100 %  50 %
Vid uppvisande av läkarintyg debiteras endast kursavgift enligt ovan.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få anmälda.


