
Baskurs för nya 
kyrkvärdar och 

gudstjänstvärdar

Stiftsgården Rättvik 31 mars – 2 april 2023
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Att vara kyrkvärd/gudstjänstvärd är ett gammalt uppdrag i den kristna 
kyrkan. En del uppgifter har förändrats över tid. I Svenska kyrkan är det 
ett viktigt förtroendeuppdrag. Kyrkvärdar/gudstjänstvärdar har många 
uppgifter som att vårda och bistå, de är församlingens ansikte utåt. 
Medverkande på kursen är Lars Petersson ansvarig kyrkvaktmästare i 
Rättviks kyrka och Ulf Lindgren (medverkar digitalt), som skrivit boken 
Värd i gudstjänst (Verbum 2021). Boken ingår i kursavgiften. 

Stiftsgården i Rättvik erbjuder en baskurs för kyrkvärdar och 
gudstjänstvärdar på den naturskönt belägna gården vid Siljans strand. 
Deltagande i vår kurs ger en grund för uppdraget som kyrkvärd och 
gudstjänstvärd i församlingen. 

Denna utbildningshelg fördjupar sig i 
dessa frågor:
• Identitet, roll och mandat för en 
  kyrkvärd
• Kyrkvärd då, nu och i framtiden
• Gudstjänst, tillsammans i församlingen.
• Praktiska övningar såsom: 
 o Duka altaret
 o Textläsning
 o Gudstjänstlokalen
 o Liturgiska kläder
 o Välkomnande

Kursledare är Andrew Holm, 
Stiftsgårdspräst.

Förutom kursinnehållet ger kursen 
tillfällen till erfarenhetsutbyte med 
kyrkvärdar/gudstjänstvärdar från andra församlingar. 

Stiftsgården Rättvik är en ”mötesplats till glädje” där reflektion, dialog och 
erfarenhetsutbyte har sin givna plats. Vi ser fram emot att få välkomna dig 
till oss!

Foto: Jim Elfström



Program
Fredag 31 mars
17.00  Ankomst
18.30   Samkväm med Kyrkmiddag/fika
20.00   Aftonbön 

Lördag 1 april
08.00  Morgonbön och frukost
09.00   Kursstart - Introduktion 
  Pass 1 Kyrkvärdens uppdrag, roll 
  och historia.
  Kyrkoordningen och kyrkvärdens uppgifter.
10.30   Förmiddagsfika
11.00   Pass 2 Inspiration med Ulf Lindgren, som medverkar digitalt.
12.00   Bön mitt på dagen
12.15   Lunch och tid för t ex promenad
13.00   Pass 3 ”Textilier och inventarier – lagar, vård och historia” Lars Petersson,
  ansvarig kyrkvaktmästare visar, instruerar och berättar.                     
15.00  Eftermiddagsfika
15.30   Pass 4 Rösten ditt instrument i mötet med kyrkans texter, böner 
  och församlingen.
17.00   Middag
18.00   Pass 5 och 6 i grupper: 5-Förberedelser inför mässan 
  Gudstjänster, mässor, andakter, ordningar, texter och inventarier.
20.00   Mässa i Enhetens kapell - medverkan i mässan.
  Kvällsfika

Söndag 2 april
08.00   Morgonbön
08.15   Frukost
09.00   Pass 5 och 6 i grupper: 6-Kyrkvärden som gudstjänstassistent 
10.30   Förmiddagsfika i gudstjänstrummet
11.00   Högmässa i Rättviks kyrka (medverkan i gudstjänsten)
12.15   Lunch 
13.00   Pass 7 Kyrkvärd i helig tjänst  
14.00   Pass 8 Utvärdering och sändning
14.30   Avslutningsfika

Medverkande: Ulf Lindgren Domkyrkokaplan i Storkyrkan, Stockholm 
och författare till boken ”Värd i gudstjänst” – Lars Petersson, ansvarig 
kyrkvaktmästare i Rättviks kyrka – Andrew Holm, präst – Ulrika Knutsson, 
kyrkvärd och pedagog.
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Kursavgift:    3 075 kr
där ingår boken ”Värd i gudstjänst”.

Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    4 400 kr  
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   3 860 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    3 860 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 2 420 kr

Upplysningar: 
Andrew Holm tel 010-160 80 95,  
e-post: andrew.holm@svenskakyrkan.se 

Anmälan senast 28 februari (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se. Formulär finns på hemsidan 
https://stiftsgardenrattvik.se/baskurs-for-nya-kyrkvardar/ 
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.


