
Helige Gud, vi börjar det nya året. Vi gör upp planer, fyllda av 
tillförsikt, men vi anar också svårigheter och sorg. Bara du kan 

överblicka vår tid. Fader, tag hand om vår framtid. Tag hand om 
vår ovisshet. Var oss nära alla dagar.  I Jesu namn. 

Program  
Jan - feb 2020
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FÖRSAMLINGSBOKEN
Jag vill uttrycka mitt varmaste tack för det 
mottagande jag fick på välkomstgudstjänsten 
i november. Ingen av oss vet vad vår morgon-
dag bjuder på, men en god start är viktig för 
att våga se framåt och hoppas på det bästa 
och det gör jag. Nu vill jag lära känna er och 
den historia som finns här, dels församling-
ens men också Leksands historia och nutid, 
allt hör ju ihop. Tillsammans med er vill jag 
lägga örat mot Guds hjärta och se vilka vägar 
Gud har för oss i Leksand.  
Mitt i kyrkans ängslan över sjunkande 
medlemssiffror och stigande åldrar får vi rota 
oss i hoppet och ljuset, det är evangeliet som 
är vår yttersta sanning och drivkraft. Hoppet 
är aldrig ute. Att ni har kallat mig till tjänst 
är ett av tecknen på det hoppet. Vi har en 
längtan efter något mer som jag tror att Jesus 
har planterat i oss. 
När jag satt och läste ”Ett sekel av nåd” som 
kom ut i samband med Leksands missions-
församlings 100-årsjubileum tog jag till mig 
en mening därifrån om hur väckelsen tog sig 
uttryck i Leksand under 1800-talet. ”Allt 
tyder på att den kom som en stilla nytänd-
ning.” Men, även om det skedde stilla blev 
det avgörande för många människor.  
Min längtan är att vi ska få se en nytänd-
ning i oss, att vi tar vårt mandat som kyrka 
mitt i Leksand på allvar. Församlingen är 
en hjärtefråga för mig. Förstår vi vilken gåva 
församlingen är i ett samhälle?  
Den är inte enkel för fem öre, gemenskapen 
som kan vara bland det vackraste kan också 
vara bland det svåraste. Så är det när vi har 
med människor att göra, vare sig det handlar 
om en församling eller någon annan gemen-
skap. Vilken gåva då att vi har en hjälpare 
mitt i allt detta. Gud själv, genom sin Ande 
vill bo i den gemenskapen och hjälpa oss till 
att göra så gott vi kan. Och, i allt detta är 
bönen så viktig. Den är ett grundfundament.  
Vi kan be för vår församling och att kärleken 
för och i den ska bli större.  
Vi kan be om större kärlek för andra männ-
iskor, och för oss själva. Vad är din längtan 
med församlingen? Be för den längtan och 
låt oss prata mer om den med varandra.  

Jag längtar efter den generationsöverskri-
dande församlingen präglad av värme, 
förtroende och växt. Själv hade jag inte varit 
här i dag om det inte vore för alla de som såg 
mig och gav mig sitt förtroende när jag var 
ny i kyrkan. Att få känna sig sedd kan göra 
under med människor. Det kan vara så de får 
syn på Jesus för första gången. 
Tack att ni har kallat mig hit. En Stockholmare 
som alltid drömt sig norrut. Som trivs lika 
bra i gamla kappor, som i friluftsmundering 
i fjäll och skog. Som älskar böcker, musik, 
gamla ting och fotografi. Som vill ha era 
bästa loppistips i Dalarna och veta var man 
hittar de finaste skidspåren. Som tycker att 
vänskap är bland det vackraste som finns. 
Och, som fick sitt liv förvandlat av Jesus. 
Tack för era förböner och er omsorg.  
Låt oss tillsammans gå in i 2020 med hopp 
och förväntan på vad Gud vill göra för män-
niskorna i Leksand. 

Hälsningar Therese Palmqvist,  
pastorskandidat i Sammilsdalkyrkan

Avliden 
Ingeborg Dalmalm avled 11 november i en 
ålder av 86 år
Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig 
till vatten där jag finner ro.  Ps 23:2 

Vi gratulerar 
Anna Brisell 94 år, 29 januari. 
Gunnar Lindh 91 år, 2 februari. 
Ann-Mari Nygren 90 år, 16 februari.

Adressändring
Ingrid Andersson, Höganäsvägen 2B  
(lght H1112), 692 31 Kumla.

Församlingsmöte
Kallelse till församlingsmöte söndag 12/1 
efter gudstjänsten.

Kallelse till årsmöte
Församlingens årsmöte hålls lördag 15/2 15.00.

Expeditonstid
Förutom att nå Therese på telefon och via 
mail, finns hon på tisdagar mellan kl. 9-12 
på kyrkans expedition. Välkommen att träffa 
henne då.



jan-feb 2020│ 3

1 onsdag 11.00 Nyårsdagen. Gudstjänst i Sammilsdalkyrkan, 
tillsammans med Pingstförsamlingen och Segerbaneret.  
Predikan, Therese Palmkvist. Sång, Alf Blomqvist. 
Nattvard. Bön för det nya året.

5 söndag  OBS! Ingen gudstjänst.
6 måndag 11.00 Trettondagen. Gudstjänst i Pingstkyrkan,  

tillsammans med Pingstförsamlingen och Segerbaneret.
12 söndag 11.00  Gudstjänst. Predikan, Therese Palmqvist. 

Församlingsmöte efter gudstjänsten.
15 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
19 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Leksands kyrka.  

Inledning av ekumeniska böneveckan.
20 måndag 18.30 Bön i Sammilsdalkyrkan.
21 tisdag  18.30 Bön i Pingstkyrkan.
22 onsdag  10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet. 

18.30 Bön i Segerbaneret.
23 torsdag 18.30 Bön i Leksands kyrka.
26 söndag 11.00 Gudstjänst. Predikan, Rune Andréasson.
28 tisdag 12.30 OBS! tiden. Café Tisdag. Utflykt till Stiftsgården i Rättvik 

med lunch. Avfärd från Sammilsdalkyrkan 12.00.
29 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.

2 söndag 16.00 Cafégudstjänst. Vi delar med oss av vår tro och  
våra tankar. Sång, Monaz.

5 onsdag  10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
9 söndag  11.00 Gudstjänst. Predikan, Thomas Magnusson.  

Sång, Erik o Maria Sjönneby. Nattvard.
11 tisdag  14.00 Café Tisdag.
12 onsdag  10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
15 lördag  15.00 Församlingens årsmöte.
16 söndag  11.00 Gudstjänst. Predikan, Therese Palmqvist.  

Sång Carina o Bengt Smårs.
19 onsdag  10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
23 söndag  11.00 Gudstjänst. Sång, Alice Gundhe.
25 tisdag  14.00 Café Tisdag.
27 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.

. januari 2020 .

. februari 2020 .



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
Ordförande: Iréne Ambjörn  
Kassör: Ingvar Sundell 
Församlingens  bankgiro: 796 - 3218
Församlingens Swish: 123 553 53 31

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

Expeditionen i Sammilsdalkyrkan
 Fiskgatan 5, Leksand. 0247 103 00 
 Sammilsdalkyrkan.Leksand@gmail.com 
 Pastorskandidat: Therese Palmqvist 
 tel: 0247 103 00  
 therese.palmqvist@equmeniakyrkan.nu    
 har tystnadsplikt 

Mårtas, Leksand: 0247-123 35

https://equmeniakyrkan.se/leksand/


