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Nu pågår en pandemi som vi gärna såg var över. Vi behöver ha tålamod, men vi
behöver också skäl att våga vänta det oväntade. Något hoppfullt. Som i de bibliska
berättelserna. Det är inte berättelser om att allt lidande upphör och försvinner.
Det är berättelser om förändring. Se jag gör något nytt, lät profeten Jesaja
(43:19) oss höra Gud säga. Det är ett hoppfullt bud som vill väcka nyfikenhet och
improvisationsvilja hos oss.
Nu vet vi naturligtvis vad vi ska göra, hålla avstånd och tvätta händerna, men har
vi inte också fått ana något mer? Vi har insett betydelsen av luften och vattnet, där
kväveoxid och smutspartiklar är långt farligare än virus. Att djurens och vårt eget
välmående hör samman. Ren luft och bättre livsförutsättningar blev en bieffekt av
våra reaktioner på pandemin. Hur skulle det vara om vi fokuserat och envist angrep
andra problem?
Då Jesus föds är det en berättelse driven av envishet i motgångar. Närmare bestämt,
av änglar och förutsägelser som väckte viljan, eller åtminstone nödvändigheten, att
improvisera. En förvånande graviditet, en oönskad resa, en oerfaren barnmorska.
Ett ganska dåligt upplägg. Det kunde lätt ha blivit ännu sämre om det inte funnits
några som lyssnat till änglar. De som lät sig inspireras. Det som var nödvändiga
handlingar där och då öppnade nya, oförutsägbara, möjligheter.
Biskop Mikael börjar ibland möten med att be oss andas in och ta emot Helig Ande.
Då vi andas, nu på säkra avstånd ifrån varandra, så tar vi emot samma Ande-rika
luft. En vindil i vårt inre. Vi rör oss i samma atmosfär, som påminner oss om att vi
rör oss i samma Gud. Så förenas vi. Ett virus bärs några meter i luften. Guds bud
vandrar fritt mellan oss och når överallt. Vi är förenade, även på avstånd. Det är
inspirerande.
Vi vill ha nära samvaro och stöd från varandra, som i kyrkor och på Stiftsgården,
men det är nu lika avlägset som ett gästrum för Josef och Maria en gång var. De
fick ge sig av och hålla avstånd. Oddsen var riktigt dåliga men hoppet hade funnit
sin gestalt i dem, i deras handlingar. De gjorde det de måste och svarade på ett
tilltal som historien låter oss höra än idag.
Jesus andades in för första gången i Betlehem. Troligen skrek han också. Så kan
evangeliet låta när det blir verkligt. ”Så Gud sin kärlek för all världen visar”
(Sv Ps 122:2)
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Stiftsgården – för livet mot framtiden
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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.
Hoppfulla hälsningar från Rättvik
Pontus Gunnarsson, föreståndare
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Mellanläger-20, 29-30 december 2020
När corona ställer in allt i dess väg så ställer Stiftgården om. Vi tar fasta
på missionsbefallningen och vägrar sitta still – istället så ser vi till att
fortsätta gå framåt! Under 24h så blir Stiftgsgården virituell och bjuder
in till workshops, andakter, gudstänst, gemensamma måltider och lekpass
utomhus – allt på distans genom skärmen i mobil och dator.
Gör din anmälan via länken www.sensus.se/mellan2020
(OBS anmälan öppnar 4 december)

Global trettonhelg digitalt, 5 januari 2021
Under trettondagsafton 5 januari möts vi som är intresserade och
engagerade för en hållbar och rättvis värld! Vi som tror på alla människors
lika värde och vill vara med och göra skillnad samlas för att lära oss mer
och inspireras. Dagen bjuder på föreläsningar och panelsamtal med Act
Svenska kyrkans olika aktörer i världen och engagerade runt om i Sverige
som arbetar med klimatanpassning.
Vem som helst som är intresserad av internationella frågor, klimaträttvisa
och hållbarhet kan delta. Dagen är kostnadsfri – det enda du behöver göra
är att anmäla dig så får du en länk till deltagarsidan. Anmälan sker på vår
hemsida.
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Stötta Stiftsgården med en gåva eller köp presentkort!
Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

I dessa tider behöver vi ert stöd mer än någonsin. Vi skulle bli oerhört
tacksamma om ni vill köpa presentkort eller ge en gåva till vår
verksamhet. För att köpa presentkort kan du kontakta vår reception
på 010-160 80 00 eller på info@stiftsgardenrattvik.se. För att ge en
gåva kan ni swisha valfri summa till 123 037 60 61 med meddelandet
”Verksamhets-gåva”.
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KURSER 2021
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På grund av rådande omständigheter kan det komma att bli ändringar för
vårens kurser. Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt med aktuell information.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 010-160 80 00 eller
info@stiftsgardenrattvik.se
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22-23 februari
2021

24-25 februari
2021

8-9 mars
2021

Vi behöver minst 20 anmälda senast fredagen den 11 december för att kunna
genomföra julfirandet.

23-24 mars
2021

24-25 mars
2021

8-9 april
2021

Med reservation för ändringar.

ÖPPETTIDER
Receptionen				
Mån-fre 9:00-13:30			
Bokningen
Mån-fre 9:00-12:00		
För att kunna skapa trygghet och distans för våra kurser och
gruppbokningar kommer vi att fortsätta hålla restaurangen stängd för
externa gäster. Vi kommer fortsätta att sälja varma lunchlådor i vår
drive thru, mot Swish, vid vår entré.

Vill du baka tuttul till jul?
Hos oss kan du hyra vår bagarstuga med elplatta för 200 kr/dag.
Skicka din bokningsförfrågan till bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se eller ring
tel 010-160 80 00. Varmt välkomna!

