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. En bedjande kyrka .

När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de 
uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.  
 Apg 4:31
”Djävulen fruktar mer det halmtak under vilket församlingen är i 
bön än en praktfull kyrka där många mässor firas”.  
 Gesammelte Schriften
När en församling är i bön kan mycket hända, men det 
sker bara då bönen omfattar en iver att finna Guds vilja. 
Koncentreras bönen till ett sökande efter Guds välsignelser 
över egna strävanden blir det inte mycket resultat. Det är 
förståeligt om man ber sådana böner, för vi behöver ju Guds 
hjälp i nödens stund. Men den bön som förvandlar är den där 
vi lyfter blicken från egna bekymmer och söker friden genom 
att överlåta oss till Gud i en önskan att göra just det han begär 
av oss.
Ord att tänka på: Bön är själva startpunkten för att uträtta något 
för Guds rike. 
Ovanstående är en andakt från Dietrich Bonhoeffers bok 
”Fånga dagen”.

Bönesamlingar
Någon har sagt att bön är som att 
andas. Alltså livsnödvändigt!
Bönen är en grundförutsättning i 
en kristen församling. Bön är en 
möjlighet och bön är kyrkans ansvar 
för världen. 
Be kan vi göra varsomhelst och 
närsomhelst, men det är en styrka 
och möjlighet att be tillsammans. 

Vår församling inbjuder till 
gemensam bön på onsdagar kl 10  
i andaktsrummet.  
Vi läser och samtalar över kommande 
söndags texter, sjunger och ber. 
Välkommen med! 
Vill även påminna om den bönelåda 
som finns i kyrkans foajé, där du är 
välkommen att lämna böneämnen.
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. Församlingsboken .
Församlingsboken

Vi gratulerar
Ruth Hammar 93 år, den 26/11.

Samtalskväll om pastorsfrågan
Onsdag den 14/11 kl. 18.00 har 
vi samtalskväll med besök av P-O 
Byrskog från Region Mitt, där vi får 
hans syn på hur vi går vidare med 
pastorsfrågan.  
Vi börjar samlingen med en enkel 
måltid. Viktigt att så många som 
möjligt kommer med. Det är 
församlingens framtid det gäller.
 Välkommen hälsar Styrelsen

Oashelg 13-14 okt
Även i år har vi fått förfrågan från 
Oas-rörelsen om att förlägga en 
konferens i Leksand. Vi har tackat 
ja till det, och står som värdar 
för Oashelgen tillsammans med 
Pingstförsamlingen, Segerbaneret 
och Siljansnäs frikyrkoförsamling. 
Alla hälsas välkomna till tre 
samlingar på lördag samt gudstjänst 
på söndag. Talare är Berit Simonsson 
och hans Weichbrodt.

Vi delar tro och tankar
Det är så berikande att få höra 
andras tankar om tron och livet.  
25 november får vi tillfälle till det på 
Cafégudstjänsten. 
Alla har något att dela med sig av 
även om man vid första tanken inte 
tycker så. Visst kan det vara nervöst, 
men hoppas du vågar dela något,  
det blir både du och vi andra 
välsignade av!

Missionsdag
Den första advent startar 
Equmeniakyrkans internationella 
insamling. Temat är utbildning. 
Fram till den 31 januari 2019 
inspireras vi av, ber för och samlar 
in pengar till vårt internationella 
missionsarbete i nästan 30 länder.  
Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har 
sänt mig sänder jag er.” Det är Guds 
mission till människorna, och Gud 
vill involvera oss och arbeta genom 
oss. En möjlighet till detta är att 
engagera sig i Equmeniakyrkans 
internationella insamling. 
På annandagens gudstjänst, 26/12 
har vi missionstema och gör vi vår 
insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete. 
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. Oktober 2018 .
3 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet. 

18.30 Styrelsen.
4 torsdag 19.00 ReaL Gospel övar i Rättvik.
6 lördag 09.30 Arbetsdag på Solvi. Fika och lunch serveras.
7 söndag 17.00 Cafégudstjänst med nattvardsfirande. Thomas 

Magnusson, Erik och Maria Sjönneby.
9 tisdag 14.00 Café Tisdag. ”Taizé – en mötesplats för många”. 

Prästen i Siljansnäs, Per Rönnegård, berättar
10 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet. 

19.00 Samtal om Livet. Thomas Magnusson.
11 torsdag 19.00 ReaL Gospel övar i Sammilsdalkyrkan.

13 lördag Oas-konferens. Samlingar:  
14.30 Berit Simonsson, 15.45 Fika.  
16.15 Hans Weichbrodt.  
17.30 Paus och möjlighet att äta mat i Leksand.  
19.00 Kvällsmöte, Berit Simonsson.

14 söndag 11.00 Gudstjänst. Predikan, Hans Weichbrodt.

17 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet.
18 torsdag 19.00 ReaL Gospel övar i Rättvik.
21 söndag 11.00 Gudstjänst. Thomas Magnusson.
23 tisdag 14.00 Café Tisdag.  

Hildegard av Bingen – en av de mest dynamiska och 
intressanta författarna i 1100-talets rika latinska litteratur. 
Berättar gör diakon Kristina Björklund, Bjursås.

24 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet. 
19.00 Samtal om Livet. Thomas Magnusson.

25 torsdag 19.00 ReaL Gospel övar i Sammilsdalkyrkan.
28 söndag 11.00 Gudstjänst. Predikan Eva Reithner.
31 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet.
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. November 2018 .
4 söndag 16.00 Obs tiden! Gudstjänst med nattvardsfirande och 

ljuständning. Tomas Magnusson. Sång, Anders Back.
6 tisdag 14.00 Café Tisdag.  

Minnen från två skilda världar.  
Missionär Gertrud Sundström, Bjursås, besöker oss och 
berättar om minnen ur sitt långa och intressanta liv.

7 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet.
8 torsdag 19.00 Samtal om Livet. Thomas Magnusson.

11 söndag 11.00 Gudstjänst i Leksands kyrka.  
Installation av nya kyrkoherden Christina Engqvist.

14 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet. 
 
18.00 Samtalskväll om pastorsfrågan.  
P-O Byrskog från Region Mitt deltar.

15 torsdag 19.00 ReaL Gospel övar i Rättvik.
18 söndag 11.00 Gospelgudstjänst med ReaL Gospel.  

18.00 Gospelkonsert i Missionskyrkan, Rättvik.
20 tisdag 14.00 Café Tisdag.  

”Ett liv som blev bra till slut”  
Thomas Magnusson fortsätter berättelsen om sin resa 
genom livet.

21 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet.
22 torsdag  19.00 Samtal om Livet. Thomas Magnusson.
25 söndag 17.00 Cafégudstjänst.  

”Vi delar tro och tankar”.  I den här gudstjänsten får vi alla 
möjlighet att dela med oss av våra tankar och vår tro.

28 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet.
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 . December 2018 .
2 söndag 11.00 Första advent. Gudstjänst.  

Margareta Kristensson.
4 tisdag 13.00 Obs tiden! Café Tisdag. 

Vad fröjd – det är advent!  
Lunch med start klockan 13.00. Medverkar med musik och 
sång gör Berit Bergström och prästen John Sund. 
Anmälan till Karin Berglund angående lunchen, tel 121 53.

5 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet.
6 torsdag 19.00 Samtal om Livet. Thomas Magnusson.
9 söndag 11.00 Andra advent. Gudstjänst med nattvardsfirande.  

Thomas Magnusson.
12 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet.
16 söndag 11.00 Tredje advent. Gudstjänst.  

Lennart Axelsson. Sång, Carina och Bengt Smårs.
23 söndag 11.00 Fjärde advent. Gudstjänst.  

Thomas Magnusson.
26 onsdag 11.00 Annandagen. Gudstjänst med missionstema. 

Thomas Magnusson.  
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

30 Söndag 11.00 Gudstjänst.
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 . Ordet .

Gud, min Gud, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,

min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.

Då skådar jag dig i helgedomen,
jag ser din makt och din härlighet.

Din nåd är mer värd än livet.
Min tunga skall prisa dig.

Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer.

Min hunger stillas som av feta rätter,
jag lovsjunger dig med jublande tunga.

Jag minns dig när jag gått till vila,
jag tänker på dig i nattens timmar,

ty du kom till min hjälp,
i dina vingars skugga jublar jag.

Jag håller mig tätt intill dig,
din hand ger mig stöd.

Ps 63:2–9



SILJANS
Begravningsbyrå

0247-342 10  Jour dygnet runt
Sparbanksgatan 2, 793 31 Leksand

www.siljans.se      mattias@siljans.se

Välkommen till en riktig 
bokhandel!

Tel: 0247-100 02     info@lundellsbokhandel.se

Rättviksvägen 60   0247 - 100 90
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Expedition: Fiskgatan 5. 793 31 Leksand
 tel:   103 00
Församl.v. (kök):   126 43

Ordförande: Iréne Ambjörn  
Kassör: Ingvar Sundell 
Församlingens  bankgiro: 796 - 3218
Församlingens plusgiro: 22 62 26-9

Solvi SMU-gård: Rättviksvägen 60 100 90
Solvi SMU-gårds bankgiro: 796 - 3226

Expeditionen i Sammilsdalkyrkan
 Fiskgatan 5, Leksand. 0247 103 00 
 missionskyrkan.leksand@gmail.com
 Vakanspastor: Thomas Magnusson 
 tel: 0247 103 00 alt 070 259 81 52   
 Finns på expeditionen onsdagar 11-13
 tomasmagnusson123@gmail.com

0247 400 32
Norsgatan 23, Leksand 
0247-797443

Mårtas, Leksand: 0247-123 35

https://equmeniakyrkan.se/leksand/


