
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning 010-160 80 01
info@stiftsgarden.org • www.svenskakyrkan.se/stiftsgardenrattvik

Vid avbokning debiterar vi enligt nedanstående:
 

Kost/logi
28-8 dagar före kursstart --
7-0 dagar före kursstart 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa 
arrangemang.
OBS! Vi tillämpar förskottsinbetalning. 
Betalning ska vara Stiftsgården tillhanda senast en vecka innan ankomst.
Bankgiro 470-0050. Vid utebliven betalning faktureras beloppet och   
75 kr tillkommer i administrationsavgift.

Global trettonhelg 

Att skapa fredliga 
och inkluderande samhällen

Stiftsgården i Rättvik
3-6 januari 2017

VÄSTERÅS STIFT

Kostnad per person
Helpension fr.o.m. eftermiddagsfika den 3 januari 
t.o.m. brunch den 6 januari inkl. hela programmet! 

Lägergård                                           875 kr
Del i dubbelrum med wc och dusch eller
enkelrum med wc, utan dusch  2 175 kr
Enkelrum med wc och dusch  2 675 kr
Barn 5-14 år  (0-4 år gratis)                                  475 kr

Anmälan senast den 1 december 2016 
till bokningen@stiftsgarden.org eller tel: 010-160 80 01. 
Du som har med dig barn under 15, meddela antal och ålder 
till Helena, kontaktuppgifter se nedan.

Upplysningar: Helena Andersson Bromander, 
helena.bromander@svenskakyrkan.se, tel: 010-160 80 61.

Erbjudande: Du får ett (1) års medlemskap i Förbundet kristen 
humanism mot uppvisande av kvitto på deltagaravgiften till 
Global trettonhelg.

Med reservation för förändringar.

INTERNATIONELLT ARBETE

KRISTNA 
FREDS
R Ö R E L S E N



Välkommen till Global trettonhelg 2017!

Finns frihet från våld och en möjlighet för alla att delta i formandet 
av sitt samhälle, i det vi kallar Guds rike? Kan vi sprida detta här 
och nu? I dagarna tre ägnar vi oss åt FN:s globala mål 16, målet 
om fredliga och inkluderande samhällen, delvis med fokus på 
flyktingsituationen i världen. 

Utöver föreläsningar blir det samtal, auktion på återbrukstema, 
bön och sång i kapellet samt fest med dans till GloBalorkestern. 
Festen är en del i Världens största 5-årskalas som firar att fler 
överlever sin 5-årsdag tack vare Svenska kyrkans internationella 
arbete. Global trettonhelg välkomnar ung som äldre! 

Ur programmet

Här presenteras de särskilda gäster som hjälper oss vidga våra 
perspektiv. 

     

Frihet från våld i flyktingläger? 
Wejdan Jarrah är chef för ’relief and development’ i flyktinglägret 
Za’atari, Jordanien. Hon arbetar bl.a. för skydd från våld och 
övergrepp i lägret och har fått utmärkelsen Hero of World 
Humanitarian Day, av UNOCHA*. Hon talar om vikten av 
värdighet och delaktighet, att räkna med människors egen kraft.
* UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

Fred med kvalitet. 
Vilken typ av ’fred’ ger en hållbar och mänsklig fred? Peter 
Wallensteen, senior professor i freds- och konfliktforskning i 
Uppsala och professor i USA, delar med sig av perspektiv på 
världens nuvarande tillstånd och möjliga framtider. 

Vad gör Sverige för freden? 
Om FN:s globala mål och om Sveriges aktuella prioriteringar 
när det gäller människors säkerhet. Anna Åkerlund är program-
ansvarig specialist på Sida i frågor som rör mänsklig säkerhet, 
tidigare konfliktrådgivare på Diakonia, generalsekreterare för 
Kristna fredsrörelsen m.m. 

Jag vill och kan bidra. Från dag ett! 
I Vänersborg ligger Sveriges största flyktingboende, Restad 
gård. Där finns faddersystem, hälsocenter, språk-, idrotts- och 
kulturaktiviteter, allt koordinerat av Inam Alghoul, själv boende. 
Adnan Abdul Ghani, initiativtagare till Support Group Restad 
gård, arbetar för Rädda barnen med att sprida arbetssättet till 
flera boenden och kommuner i Sverige. Tillsammans ger de en 
mycket hoppfull bild av delaktighet!

Ung i en världsvid kyrka. 
Två unga svenskar delar vardag med människor i en kyrka på 
andra sidan klotet hösten 2017. Varför då? Under lägret pågår 
dessutom en återträff för flera generationers deltagare i Ung i 
den världsvida kyrkan. Är du en av dem – säg till vid bokning! 

Bibelsmedja med biskop Mikael Mogren. 
Efter detta bibelstudium av någon av trettondagens texter 
kommer du kanske att se både texten, dig själv och världen i    
ett nytt ljus. 

Praktiskt

 • Start tisdag 3 januari, mötesbyrån öppnar kl. 13.30.   
  Första programpunkten börjar kl. 16.00.

 • Slut fredag 6 januari med trettondagsgudstjänst i   
  Stiftsgårdens regi i Rättviks kyrka kl. 11. 

 • Under några pass finns aktiviteter särskilt för barn.


