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Sedan en tid tillbaka har ledningsgruppen på Stiftsgården arbetat med att ta fram något vi 
kallar Stiftsgårdsmodellen Hållbar växtkraft.
Varför? Jo, modellen skall säkerställa att vi gör rätt saker, gör det på rätt sätt och att vi 
uppfyller Stiftsgårdens ändamålsparagraf. 
Vad? Allt skall inkluderas i modellen, läger, boende, kurser, arrangemang, utemiljö, 
uthyrning, fastigheter och måltider.
Hur?  Vi skall ta hänsyn till bl.a. värdegrund, lagar, regler,  nyckeltal, budget, och resurser. 
Vem? Alla skall involveras, medarbetare, styrelse, chefer, föreståndare och inhyrd personal.
När? Detta är en ständigt pågående process under årets alla månader.
Resultat? Vi kommer att följa upp genom bl.a. revision, bokslut, PU-samtal, enkäter och 
analys av måluppfyllelse.
Som ett resultat av modellen kommer varje enhet att jobba med tre specifika mål nämligen 
ekologiska, ekonomiska och sociala mål.
En stor del i arbetet med de ekologiska målen kommer att bli att jobba för miljöcertifiering 
enligt Green Key. Stiftsgården har sedan länge jobbat med miljöfrågor men nu tycker vi det 
är dags att sikta högre och att bli certifierade också.

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns 
i över 50 länder runt om i världen. Idag finns över 150 Green Key-märkta anläggningar 
i Sverige. Samtliga anläggningar kontrolleras genom regelbundna revisioner för att 
säkerställa att kriterierna efterlevs. Green Key delas ut till logi- och konferensanläggningar 
som uppfyller miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier inom 13 olika områden. 
Tex. vatten, avfall, energi, inom- och utomhusklimat, tvätt, rengöring, mat, dryck och 
samhällsansvar.
Exempel på åtaganden kan vara förnybar el, energibesparande belysning samt rutin för 
minskad energiåtgång gällande uppvärmning och ventilation, reducera vattenförbrukningen,  
källsortering och återvinning, miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter, vegetariska och 
ekologiska alternativ i restaurangen.
Vi kommer också att involvera våra gäster i detta arbete för att minska vår miljöpåverkan.
Tex. med uppmaning  om att lämna återvinningsbara förpackningar och pant på rummet 
så källsorterar vi det åt dem, ta kortare duschar och använda sina handdukar en extra dag, 
meddela oss att rummet inte behöver städas varje dag om gästen stannar flera nätter, att 
släcka lampor, stänga av elektronik och dra laddare ur eluttag och att välja vegetariska och 
ekologiska alternativ i restaurangen. 
Vi står bara i startgroparna ännu men snart kommer all personal att involveras i 
hållbarhetsarbetet och få årlig utbildning inom området. Riktigt när vi får vårt certifikat vet 
vi inte i dagsläget men vi hoppas att du som gäst märker skillnad hos oss framöver och att 
detta kan stärka skälet till att du väljer vår anläggning i samband med ditt läger, kurs eller 
hotellvistelse.

Välkomna hit!

Anna Jonsson
Driftchef, Stiftsgården Rättvik
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Orgelpositiv på Stiftsgården i Rättvik har efter 40 år vaknat ur sin 
törnrosasömn. Orgeln är byggd ca 1860 av en okänd orgelentuasiast och 
har under våren 2021 restaurerats av orgelbyggaren Andreas Brauner och 
möbelsnickaren Johan Peterle. Detan (Margaretha) Lindborg Barkevall 
fick höra orgeln klinga på nytt för första gången sedan 1981. Vår 
musikkonsulent på stiftet Kira Lankinen kan ni se nedan spela på orgeln.

 

Konsten att vara medmänniska, 30/8-1/9
Fortbildning för dig som är husmor/-far, församlingsvärd/-inna m fl. 
Kursen tar upp bl a kyrkans textilier, hälsa och ohälsa, samtal helt enkelt, 
bakning i teori och praktik, erfarenhetsutbyte och förstås god mat och 
gemenskap.

Kulturinspiration – boksidor och isklumpar, 13-15/9
En inspirationsfortbildning med Ulrika Lissmyr för dig som arbetar med 
barn och äldre och som tycker om kultur, tidsresor, berättande, historia 
och naturkunskap.
 
Livsmedelshygien, grundkurs 14-15/9
För alla livsmedelshanterande verksamheter  
är grundläggande kunskap om livsmedels- 
hygien A och O. Rätt kunskaper och rutiner  
skapar en hållbar verksamhet och hjälper  
dig att behålla nöjda gäster. Magnus  
Wickman, Anticimex, leder kursen.

 Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Foton: Jimmy Nilsson

Foton: Magnus Aronson

Foton: Lotta Backlund
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 Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
Trädvård – mer än bara beskärning? Del 1, 21-22/9 & del 2, 
22-23/9 2021
Kurserna vänder sig till dig som har ansvar  
för förvaltningen av träd och som praktiskt  
vårdar träd. I del 1 lyfter vi frågan om  
förvaltning av kyrkans trädkapital till ett  
övergripande plan. Del 2 har fokus på  
vikten av ett långsiktigt och hållbart  
perspektiv på varför vi beskär träd och hur  
vi ska göra. Kursledare är Tobias Fischer,  
Trädspecialisten AB. 

Ljud, fördjupning 27-28/9
En efterfrågad tvådagarskurs som bygger på att du gått ”Ljud och ljus del 
1”. Dag Bergkvist på Sontax är kursledare även för denna. Kursdagarna 
kommer att innehålla både teori och praktik. 
 
Ljussättning – och streaming 29-30/9
Ljuset har en avgörande betydelse för att skapa effekter, lyfta fram och 
göra till exempel en bibelberättelse, julspel eller söndagsgudstjänst  - eller 
en streamad gudstjänst - till något alldeles särskilt. Kursdagarna innehåller 
både teori och praktik.

Kyrkan, klimatet och vår skog. Omvändelse — men vart och 
hur? 1-3/10
Del 3c i kursen ”Pengarna eller livet, dags att vända om? - fallet med 
kyrkans skog”. Ett material för inläsning kommer finnas för den som inte 
deltagit i 3a och 3b. 
 
Må bra-kurs för kropp och själ 6-8/10
Är du arbetsgivare och har personal som har  
eller har haft en tuff arbetsbelastning eller  
sjukskriven personal som du har  
rehabiliteringsansvar för? Eller är du privat- 
person och vill hitta enkla hjälpmedel till  
rehabilitering efter t ex cancerbehandling  
eller covid-19, alternativt till att kunna  
hantera stress utan att bli sjuk? Denna kurs  
ger hjälp till självhjälp i både förebyggande och avhjälpande syfte.
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ÖPPETTIDER SOMMAREN 2021
Receptionen 
Mån-sön 9:00-12:00   

Bokningen   
Mån-sön 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 även hålla vår drive thru stängd mellan den 
24 juni och 31 augusti.

Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se eller ring tel 010-160 80 00. 
Varmt välkomna!

Med reservation för ändringar.

 Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  


