
 Väntjänstdag 
Tema:  

”Återblick och framförhållning”

 För frivilligarbetare och volontärer i 
församlingar och kommuner

Stiftsgården Rättvik torsdag 11 maj 2023
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Varmt välkommen till Stiftsgården Rättvik och vårens 
väntjänstdag men tema ”Återblick och framförhållning”

Vi inbjuder till en inspirationsdag där vi på olika sätt påminns om att leva 
här och nu i det liv som är vårt. På olika sätt får vi stanna upp i vardagen 
och lyssna och samtala med varandra om det som är viktigt för oss i livet. Vi 
skapar en mötesplats där vi blickar bakåt och drömmer om framtiden. Vi får 
ta del av en mycket uppskattad återblick i vår svenska historia med hjälp av 
veckotidningar från tidigare sekel. Veckotidningarna speglar samtiden och 
ger oss en känsla av dess samtid. Den tid som blev vår historia och sätter in 
skeendet i ett sammanhang. Spännande händelser och historiskt avgörande 
ögonblick. Under föredraget tas vi med på en resa med bilder, rubriker och 
berättelser om minnesvärda händelser. 

Vi blickar också mot framtiden med lust och glädje i vårsolens glans. 
Med musik, vårsånger och dikter får vi känna den hoppfulla stämningen 
av försommar. En och annan traditionell dalamelodi kommer också att 
klinga för oss efter lunchen. Vi kommer att få njuta av den goda plats som 
Stiftsgården är i maj månad, både ute och inne. Inte minst får vi smaka på 
det goda köket. 
 

Medverkande
Ett bibliotek av veckotidningar från förra seklet som ägs och brukar åka på 
föreläsningsturné med Margareta ”Detan” Barkevall Lindborg, föreläsare 
och veckotidningssamlare. Hon har även varit husmor och föreståndare 
under förra seklet på Stiftsgården Rättvik.

Medverkar gör också Jennifer Ferguson, stiftsgårdsmusiker och sångerska 
från Sydafrika och Dalarna tillsammans med diktare från trakten.
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Program för dagen

09:30  Kaffe i matsalen 
10:00  ”Det historiska och kulturella värdet med gamla 
  veckotidningar” Margareta ”Detan” Barkevall Lindborg  
  visar och berättar. 
12:00  Bön mitt på dagen, därefter lunch 
13:15  ”I den härliga vårsolens glans” ett program med sång   
  och dikter tillsammans med Jennifer Ferguson med   
  vänner. 
  För den som istället vill röra på sig finns det 
  möjlighet att gå stavgång och/eller gå vår korta 
  pilgrimsvandring runt Stiftsgården som är tillgänglig 
  för alla. 
14:30  Återkoppling och utvärdering 
15:00  Kaffe och hemfärd
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Kostnad: 
440 kronor per person inklusive fika och lunch.
Om du eller dina vänner vill ”landa” på Stiftsgården inför dagen så är 
det möjligt att med ett extra tillägg komma redan kvällen innan. 
Anmälan senast 30 april. Vi har möjlighet att ta emot 80 personer.  
Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01,  
bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Upplysningar 
Jennifer Ferguson, 010-160 80 61 
jennifer.ferguson@svenskakyrkan.se
Samverkan mellan Stiftsgården Rättvik och Studieförbundet 
Sensus. 
 
Med reservation för ändringar.

Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning
debiterar vi enligt nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. 
Deltagaravgift 
5-2 dagar före kursstart            50 % 
1-0 dagar före kursstart            100 % 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare

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
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