
Bärkraftig församling
 
 

För diakoner, pedagoger och praktiker som vaktmästare, 
kyrkogårdsarbetare, husmödrar/fäder och ideella som vill vara 

med och skapa en bärkraftig församling

 
Delta i en eller flera av delkurserna på Stiftsgården Rättvik:

Del 1 Odling i kyrkomiljö den 11-12 maj 2023 
Del 2 Livsnödvändiga pollinatörer i värdig miljö den 1-2 juni 2023

Del 3 Naturen som livgivare den 7-8 september 2023
Del 4 Kretsloppets mästare – komposten den 28-29 september 2023 
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Att vara en församling som är bärkraftig, stabil och hållbar över 
tid kräver många olika bärare. Bärare som värnar om skapelsen 
och som är medskapare, anställda såväl som de som gör viktiga 
insatser ideellt. Under rubriken Bärkraftig församling kommer 
Stiftsgården Rättvik att anordna ett antal kurser där teologin 
– skapelsen – idealiteten är de bärande pelarna för att skapa 
handling i arbetet för en hållbar planet. 

Praktik, teori och teologi kommer att blandas med hur vi kan 
dela arbete och skötsel mellan personal och församlingsbor. 
Välkommen!

 
 
 
 
Varje kursdel har en digital upptakt ca två veckor före kursstart och en 
digital uppföljning ca en månad efter kursen. Då ges möjlighet att dela 
erfarenheter och planer för framtiden.

Odling i kyrkomiljö 
Vad kan vi odla på mark som finns i vår närhet? Det kan vara ytor som 
idag klipps, ytor som finns för kommande gravplatser eller kanter som 
idag är bara kanter. 
• Altarblommor kan närodlas. Vilka sorter passar att odla? Hur kan en  
 tänka kring de buketter som pryder kyrkan? 
• Kyrkbuketten användes förr för att stå ut med stanken av levande   
 och döda i kyrkorummet, kanske också någon lite uppiggande ört så  
 att en klarade av att höra på latinska predikningar. Vilka örter   
 användes då? Vilka örter och kryddor vill du odla i din     
 församling, kanske till sopplunchen? 
• Frukt och bär till delande. 
• Odling som grön rehabilitering eller som arbetsträning. 
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Livsnödvändiga pollinatörer i värdig miljö 
Att pollinatörer är livsviktiga för att mänskligheten ska kunna odla 
stora delar av det vi äter är något vi känner till. Vi känner också till att 
ekosystemet är känsligt och att arter hänger samman på många olika 
sätt. Problemet är att insekterna har blivit så många färre och att deras 
livsmiljöer är hotade. Hur gör vi för att insekterna ska bli fler och trivas?  
Runt våra kyrkor, begravningsplatser och församlingshem finns ytor som 
kan få fler inneboende för att öka mångfalden och vårda ekosystemen. Vi 
tittar närmare på vad du kan göra med de ytor som finns nära dig. 

Naturen som livgivare 
För att förstå och värna skapelsen så behöver vi erfara att vi människor är 
natur, vi är en del av skapelsen. De senaste århundrandena har vi blivit allt 
mer urbana och bilden av att naturen finns för att vi ska nyttja, exploatera 
och skövla den för våra egna syften har tagit större plats än förundran, 
närvaro och vårdande av det vi är en del av. Naturvistelse har många goda 
hälsoeffekter på oss människor. Kursen ger dig som deltagare redskap att 
leda grupper i naturen som syftar till naturnärvaro, vila och återhämtning. 

Kretsloppets mästare - komposten 
Från död till nytt liv är ett av kristendomens starkaste incitament. I 
komposten kan vi se det hända framför våra ögon att det döda materialet 
vi matar in förvandlas till livgivande jord. Hur ska vi ta tillvara det 
material som kyrkogårdar och andra ytor levererar? Hur kan vi minska 
användandet av ändliga resurser, t ex torv i våra planteringar? Hur kan 
vi skapa de bästa förutsättningar för ett gott mikroliv i våra odlingar och 
planteringar? 
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Deltagarna betalar för kost och logi på Stiftsgården Rättvik 
(priserna gäller per kurs): 
Enkelrum med dusch & wc    2 270 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)    2 000 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    2 000 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider)   1 415 kr  
Kursavgift     1 600 kr

Upplysningar: 
Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00, e-post:  
info@stiftsgardenrattvik.se, https://stiftsgardenrattvik.se/kurser/. 
Kursansvarig Lotta Lirkas, tel 010-160 80 76,  
lotta.lirkas@svenskakyrkan.se  

Anmälan senast en månad innan respektive kursstart (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. 

Samåkning 
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart. Samåk i bil eller ta 
tåget.  
Med reservation för ändringar. 

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.

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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