
 

Stiftsgårdens digitala samling den 15 maj 2021 
 

 
För en tid sedan drömde vi om att kunna samla hela Stiftsgårdens representantskap i Rättvik. 
15 maj, tänkte vi, då är det nog bra och dessutom kan vi ju säkert  vara utomhus. Alla vet att 
det inte alls är läge att samlas många på samma plats ännu. Dessutom var vädret inte alls 
lämpligt för utomhussamling idag, så den lilla turen hade vi i alla fall i och med att vi gjorde 
denna samling digital. 26 personer var vi och jag hoppas att ni inte var några som försökte men 
misslyckades med att komma in. 
 
Föreståndaren berättade kort om situationen och framtiden för gården. Pontus ord kort 
sammanfattat: kom ihåg er Stiftsgård, se till att era församlingar bokar läger, personaldagar, 
styrelsehelger och annat när vi får öppna igen! Vi kommer att klara den här krisen, men det är 
ingen långsiktig lösning att tigga hjälp och bidrag – vi vill ha gäster här, vi vill att ni kommer hit! 
 

Biskop Mikael talade om vikten av att Stiftsgården får vara en mötesplats inte enbart för likar. 
En tendens som han varnade för är att vi kan bli en plats enbart för välsituerad medelklass. 
Mikaels ord kort sammanfattat: på stiftsgården måste möten få ske över alla möjliga gränser: 
klassgränser, ”mitt-vanliga-och- hemtama-gränser” och åldersgränser, hjälps åt att se till att så 
sker! 
 
Representantskapsledamöterna från Lundby, Annsofi och Nellie, gjorde dagens viktigaste 
inspel. De vädjade ur ett ungdomsperspektiv om att vi äldre ska låta dem komma och vara 
med och ta ansvar för kyrkans framtid. De bad oss äldre att undervisa och därigenom göra 
dem delaktiga i byggandet av framtidens kyrka. Annsofis och Nellies viktigaste ord kort 
sammanfattat: Ta med er två ungdomar från varje församling och kom på höstens 
Representantskapsmöte på Stiftsgården lördag 9 till söndag 10 oktober! Mer information 
kommer senare (se även deras flyer om höstens tema). 
 
Ordförande för styrelsen för Stiftsgårdens representantskap Lennart underströk vikten av att vi 
hörsammar ungdomarnas vädjan och hjälps åt att bygga framtidens kyrka. Lennarts ord kort 
sammanfattat: Arbeta i era församlingar för att åka tillsammans, äldre och yngre, till höstens 
Representantskapsmöte lördag 9 till söndag 11 oktober! 
 
Fortsätt att komma ihåg er Stiftsgård i böner och bokningar! 
 
 
Rättvik en mulen dag i maj 2021 – vi går mot ljusare tider! 
 
 
 
 
Pontus Gunnarsson 
Föreståndare 


