
Stiftsgården – för livet mot framtiden

Världens kris är också Stiftsgårdens, men vi har fortfarande modet uppe och känner 
hopp. Det kan man göra när man har vänner som bryr sig och vill hjälpa en när det 
är svårt. Människor hör av sig med omtanke och ber för oss och har gett så 
fantastisk respons på vår vädjan om ekonomiskt stöd att det sprider hopp och mod. 
Tack för allt det!

Det är förstås svårt att driva läger- och kursgård, restaurang och hotell när ett otäckt 
virus har gett sig på hela mänskligheten. Stiftsgården har dock fortfarande en stabil 
ekonomi tack vare det stöd som Svenska staten, Västerås stift och Leksands 
sparbank gett oss, i kombination med allt som skänkts oss som stöd i vår insamling.  
I skrivande stund har vi fått över en halv miljon kronor i frivilliga gåvor från 
personer och pastorat/församlingar. Jag vet även att fler gåvor är på väg in. Tack!

För närvarande är all personal permitterad på 60 % till och med januari 2021. All 
verksamhet på plats är inställd under den tiden. Därefter får vi se hur det blir. Just 
nu har vi vår populära drive thru öppen fem dagar i veckan och säljer matlådor till 
hungriga rättviksbor. Till jul ska vi sälja matkassar med julmat. Vi längtar förstås 
efter att världen ska sluta plågas av det här viruset, men vi övervintrar till dess och 
kommer tillbaka igen då det ljusnar.

Som föreståndare ser jag mer optimistiskt på framtiden än vad man kanske skulle 
kunna tro. Att Stiftsgården får kämpa med sin ekonomi är inget nytt och vi har trots 
det verkat i långt mer än ett halvt sekel. En pandemi, om än otäckt långvarig, ska 
nog inte kunna ändra på det, med så många vänner som vi har.

Fortsätt att be och hoppas med oss och välkomna åter när mänskligheten övervunnit 
det här eländet! En fin adventstid tillönskas.

Hoppfulla hälsningar från Rättvik i december 2020
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En hälsning i adventstid från Stiftsgården i Rättvik


