
Till dig som har en ungdom som ska konfirmeras eller som har planer på att delta i 
sommarens barn- och ungdomsläger på Stiftsgården i Rättvik sommaren 2021 
 
På grund av smittläget och hårda restriktioner såg det länge ut som att sommarens 
konfirmationsläger på Stiftsgården inte skulle kunna genomföras alls.  

Vi är därför glada att de anpassningar av restriktionerna som träder ikraft den 1 juni, 
tillsammans med ett genomarbetat upplägg för lägerverksamhet, gör det möjligt att erbjuda 
trygga och ansvarstagande konfirmationsläger på Stiftsgården i sommar. 

Det har kommit en del frågor om varför sommarens läger inte genomförs i samma stora 
skala som innan pandemin. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett antal riktlinjer för hur lägerverksamhet ska 
genomföras, som bland annat uppmanar till verksamhet i begränsade grupper som inte 
blandas med varandra.  

Innan pandemin hade vi två lägerperioder om vardera tre veckor med ett flertal läger i varje 
period.  

För att både kunna bereda alla ungdomar som är anmälda en plats och kunna ha mindre 
grupper kommer vi i sommar istället ha fyra kortare lägerperioder. Under var och en av 
dessa perioder kommer det endast att genomföras ett konfirmandläger och ett läger för 
sommarvolontärer.  

Det innebär att vi kommer att vara max 50 ungdomar i lägerverksamheten per period och att 
vi kan säkerställa att ungdomar från konfirmations- och volontärlägren inte blandas.  

För att kunna genomföra detta har vi valt att prioritera dessa läger och att ställa in all övrig 
lägerverksamhet. 

Vår förhoppning är att kunna välkomna konfirmandernas anhöriga till 
konfirmationsgudstjänst i Rättviks kyrka. Just nu ser förutsättningarna för att restriktionerna 
ska tillåta det goda ut.  

För att minimera risker för såväl ungdomar och ledare som för gårdens personal har vi 
begränsat omfattningen av vår hotell- och restaurangverksamhet under sommaren. Det 
innebär att vi tyvärr inte kommer att kunna erbjuda boende på Stiftsgården i någon stor 
omfattning. Vi kommer inte heller att kunna ordna gemensamt firande i samband med 
konfirmationerna. 

Naturligtvis är vi många som hade önskat att sommaren 2021 hade kunnat vara mer som 
vanligt, men vi på Stiftsgården är ändå glada över att kunna bjuda in ungdomar i den här 
omfattningen.  

Vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridning och därtill kopplad sjukvårdsbelastning. 
Det här är Stiftsgårdens sätt att göra det på ett ansvarsfullt sätt och med ungdomarnas bästa 
för ögonen.  

Beslutet om sommarens lägerverksamhet är fattat i Stiftsgårdens ledningsgrupp i samråd 
med smittskyddet i Region Dalarna och Västerås stiftsledning. Beslutet har godkänts av 
arbetsutskottet för Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik och styrelsen är informerad om det. 

Här finns riktlinjerna för lägerverksamhet från Folkhälsomyndigheten: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/ 

 
Rättvik den 2 juni 2021 
 
Pontus Gunnarsson 
Föreståndare, Stiftsgården i Rättvik                        

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/

