
Förändring är en ständig längtan hos 
människan. Längtan efter förändring 
driver oss framåt, men förändring kan 
också innebära smärta, rädsla eller 
oförståelse. 
För ofta sker förändring på ett annat 
sätt än vi önskat oss och det är långt 
ifrån alltid vi har kontroll över för-
ändringen. Den kan innebära att vi 
behöver offra sådant vi inte  är redo 
eller beredda att offra. Och förstår vi 
inte förändringen är den ännu svårare 
att ta till sig. 

För att en församling ska kunna möta 
nya generationer och en ny tid behövs 
förändring. Barngudstjänsterna som 
vi har startat upp är ett exempel på 
det. De följer inte riktigt mallen för 
hur vi annars formar gudstjänsterna. 
Ändå fick jag sist se människor över 
80-strecket stå och göra samma rörelser 
som barnen, bara lite längre bak i kyrkan, 
och sjunga med.
Det var glädje att vara med om det. För 
det handlar inte om att köra över en 
generation och slänga ut allt ”gammalt”. 
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Vi gratulerar
Hans Jansson 80 år, 2 november.

Adressändring
I förra bladet fick Gunnel Sandberg fel 
gatuadress. Rätt adress är Villagatan 10.

Information från styrelsen
Församlingsbidrag
Varje år har Equmeniakyrkan erbjudit 
församlingarna att söka församlings-
bidrag. I styrelsen i våras diskuterade 
vi frågan och kom fram till att vi ville 
ansöka om bidrag med syftet att utöka 
pastorstjänsten till 75 %. 
Vi såg redan då att vi måste försöka 
anställa vår pastor på 75 % för att det 
skulle vara möjligt att hinna med att 
samla våra resurser och arbeta för en 
framtid här i Leksand. 
Vi ansökte om medel som motsvarande 
en utökning av tjänsten och fick i slutet 
av september besked att vi beviljats  
  

140 000 kronor från Equmeniakyrkan 
centralt. 
Vi kommer att få en stödperson/handledare 
som följer vårt arbete och om allt går väl 
kan vi söka medel i ytterligare två år.
Vid församlingsmötet 25 oktober behand-
lade vi frågan om att utöka pastorstjänsten 
till 75 % och beslutade att göra så. 
Beslut fattades också att erbjuda Therese 
den utökade tjänsten från november 2020. 
Vi är så tacksamma att detta kan bli en 
verklighet redan nu.

Ungdomssatsning
Pia Park från Insjöns frikyrkoförsamling 
hörde av sig i början av hösten om tan-
ken kring en ekumenisk ungdomssats-
ning i Leksand under sommaren 2021, 
där Solvi skulle kunna få vara en viktig 
plats. Arbetet är ännu i sin linda men vi 
hoppas senare i vinter kunna ge mer 
information om hur en sådan satsning 
kan komma att se ut. 
Var gärna med och be för detta!”

(forts) Utan det handlar om att tillsam-
mans bereda plats för varandra och 
glädjas åt nya möjligheter. 
Jesus har en liknelse om Guds rike där 
han använder bilden av ett litet senapsfrö 
som blir till en växt som växer till sig 
så rejält att dess grenar kan ge skugga 
till himmelens fåglar (Mark 4:30f). 
Senapsbusken, eller trädet som Jesus 
benämner det som, var nästan som ett 
ogräs. Och det är alltså en av bilderna 
av Guds rike. Lite rörigt och yvigt, men 
med plats för mycket liv. Vi tycks få vara 
beredda på att det blir lite rörigt när vi 

bereder plats för Guds rike. Barn som 
springer runt, runt i vår vackra gamla 
kyrksal, moderna högtalare som inte är 
så vackra kanske men som ger bättre ljud 
för alla typer av öron, och nya instru-
ment som inte ska konkurrera ut orgeln, 
utan berika det som redan finns. Men 
framför allt, möjligheten till möten mel-
lan människor där vi får berika varandra 
med våra erfarenheter, personligheter, 
gåvor och liv. 
Guds rike är yvigt och vackert och där får 
vi alla plats. Det är Guds svindlande tanke.

Hälsningar, Pastor Therese

. församlingsboken .
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November
1 söndag 11.00 Gudstjänst med  

ljuständning. Therese Palmqvist
3 tisdag 14.00 Café Tisdag.  

Gemenskap, enkelt fika serveras. 
18.30 Samtal kring Equmenia- 
kyrkans missionsutredning.  
Rune Andréasson.

4 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal.
8 söndag 11.00 Gudstjänst i Leksands 

kyrka. Taizémässa.
11 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal.
15 söndag 11.00 Barngudstjänst för hela 

församlingen.
17 tisdag 14.00 Café Tisdag.  

Thomas Magnusson visar hur man 
tillverkar en krans av växter.

18 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal. 
19.00 Nattvardsandakt.

19 torsdag 18.30 Styrelsen sammanträder.
22 söndag 11.00 Gudstjänst.  

Therese Palmqvist.  
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

25 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal.
29 söndag Första advent. 11.00 Gudstjänst. 

Thomas Magnusson, Maria Park.

December
1 tisdag 14.00 Café Tisdag.  

Gemenskap med enkel servering.
2 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal.

6 söndag 11.00 Visions Gudstjänst 
med efterföljande samtal och bön.  
Therese Palmqvist, P-O Byrskog.   
Hur levandegör vi församlingens 
visioner och mål?   
Vilka är vi och vart är vi på väg? 

9 onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal.
13 söndag OBS! Ingen gudstjänst i vår 

kyrka.
15 tisdag Café tisdag.  

Hans Jansson med flera leder oss i 
adventstidens och julens sånger.

20 söndag 11.00 Barngudstjänst för hela 
församlingen.

27 söndag 11.00  
Missionsgudstjänst med julens sånger. 
Sång, Maria Park.  
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete.

  

Café Tisdag 
Café Tisdag börjar så smått att övergå 
en mera organiserad form.  
Träffarna som är planerade under resten 
av året finns i detta församlingsblad.

Hälsningar, styrelsen/Sylvia Loogna  
och Therese Palmqvist

Hälsning från valberedningen
Vår församling bygger på att vi är många 
som hjälps åt, och vi är tacksamma för 
alla som bidrar på olika sätt i olika upp-
gifter. Alla behövs efter sin förmåga.  
Om du behöver göra någon förändring så 
vill valberedningen veta det 30 november. 

Hälsar Maria Simonsen, Iréne Ambjörn, 
Signe Alm i valberedningen

 

. program .



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: Sylvia Loogna 
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 
Församlingsföreståndare:   
pastor Therese Palmqvist
 tel: 0247 103 00  
 therese.palmqvist@equmeniakyrkan.nu    
 har tystnadsplikt 

Mårtas, Leksand: 0247-123 35

https://equmeniakyrkan.se/leksand/


