
Program  
September 2018



2 │  Sammilsdalkyrkan Leksand

. Församlingen .

Församlingsboken

Att leva som människa är spännande. Sommaren har ju bjudit på ett 
väder som vi inte upplevt någon gång tidigare i historien sägs det.  

Vi här uppe i Norden har ju haft medelhavsklimat och flera dagar det man 
kallar ”tropisk värme”. Visst har jag tyckt att det varit härligt men när jag 
sedan börjar ana eller förstå vad det är som gör att det är så varmt och 

”härligt” blir jag ju lite rädd och även fundersam. Hur har vi som människor 
förvaltat Guds Skapelse och vad är det för värld vi som vuxna överlämnar 
till våra barn och barnbarn. Redan i augusti trädde vi över gränsen för vilka 
resurser vi har att leva av som människor i världen detta år. Nu flera måna-
der så kommer vi att tära på nästa års resurser. Tänk efter vad får det för 
konsekvenser? Jo, att nästa års kommer att ta slut kanske redan i juli och så 
rullar det på...
Det finns idag ett kortsiktigt perspektiv hos många människor som gör att 
i framtiden kommer det att vara krig inte om land och områden så mycket 
utan om vatten och mat. Då är det bara de som har resurser och pengar som 
kan skaffa det. De starkaste och..... Vill vi ha det så? Vad kan Du och jag 
göra för att förändra att denna utveckling fortsätter. Vill du förresten det? 
Kan kyrkan och församlingen vara med och bidra till en bättre värld för 
unga och gamla. 

Det är ju val i september, ett viktigt val, för mig handlar det inte enbart om 
ett politiskt val utan mera om ett val för livet. Jesus värnar livet och den 
svaga människan - de som är satta och utsparkade i periferin. Där skall 
även kyrkan vara!!! Vad vill Du? Thomas Magnusson/ tf.pastor 

Vi gratulerar
Karin Berglund 93 år, 4 september.

Avliden
Erik Gärdsback avled 26 juli 2018 i 
en ålder av 94 år.

”Du omsluter mig på alla sidor och håller 
mig i din hand” . Ps 139:5

Församlingsmöte

Kallelse till församlingsmöte söndag 
16 september efter gudstjänsten.



Sept 2018│ 3

. September 2018 .
1 lördag Församlingsdag på Trunnagården i Orsa.  

Avresa från Sammilsdalkyrkan kl 9.00.       
Medverkande: Tony Karsbo och Samuel Wennstig från 
Bilda samt Thomas Magnusson.  
Kaffe och Lunch. 150 kr. Anmälan till Iréne Ambjörn eller 
Karin Berglund.

2 söndag 11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan.  
Medverkan av gäster från Tanzania.

5 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet. 
18.00 Styrelsen.

9 söndag 17.00 Cafégudstjänst. Predikan, Per-Olov Byrskog,  
regional kyrkoledare i Region Mitt.

11 tisdag 14.00 Café Tisdag.  
Utflykt till Tegelbruket i Laknäs. Mats Skoglund berättar.  
Anmälan till Karin Berglund 0247-121 53, vid behov av skjuts.

12 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
13 torsdag 19.00 Samtal om Livet. Thomas Magnusson.
16 söndag 11.00 Gudstjänst i Sammilsdalkyrkan tillsammans med 

Leksands församling. Predikan, Thomas Magnusson. 
Medverkan av Christina Engqvist. 
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

19 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
23 söndag 11.00 Gudstjänst.  

Predikan, Margareta Kristensson.
25 tisdag 14.00 Café Tisdag.  

”Landet mellan tropikerna och världens tak – besök i Nepal”. 
Göran Ivarsson – en vittberest lantmätare.

26 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
27 torsdag 19.00 Samtal om Livet. Thomas Magnusson.
30 söndag 11.00 Gudstjänst. Predikan, Carl-Gustaf Grönberg.



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/


