
Program  
Sept - okt 2020



2 │  Sammilsdalkyrkan

”Vi kommer och hälsar på dig i Leksand 
i sommar!” De orden uttalades av ett 
gäng vänner som några månader senare 
skulle komma att kategoriseras under 
rubriken ”riskgrupp”. Det blev inget 
besök av dessa vänner i sommar, och 
kanske måste jag acceptera att för två 
av dem blir det kanske aldrig ett besök 
hit då obarmhärtig sjukdom numera är 
deras vardag. 
Vad lite vi vet om livet egentligen, och 
den insikten kan både skrämma och 
göra saker lättare. Det är ganska skönt 
att i den insikten få kroka arm med 
Jesus. Att när livet sällan blir som tänkt, 
ändå få grabba tag i någon som lovat att 
vara med alla dagar till tidens slut, och 
även bortom det. 
Lättare sagt än gjort tänker kanske 
någon nu, och ja, så är det. Den tilliten 
är en daglig övning, även för en pastor. 
Krokar jag av mig från Jesus ser jag till 

slut bara mitt eget och min egen för-
måga, och sådant sviktar till och från. 
Men går jag med Jesus har jag någon 
som kan hjälpa mig att peka mot hop-
pets tecken varje dag, och när vi möts 
som gemenskap kan vi hjälpa varandra 
att få syn på de tecknen. 
Helt plötsligt får vi se personer komma 
till gudstjänsten som vi inte har sett 
sedan pandemin drog igång. Det är 
hopp om något. Helt plötsligt dyker de 
upp någon som vi aldrig sett förr. Det är 
tecken på hopp. Du och jag är tecken på 
hopp, och Jesus har hopp om oss. I höst 
tänkte jag predika utifrån Efesierbrevet. 
Ett brev som har en storslagen beskriv-
ning av Kristus och församlingen. Hur 
ovisst livet än ter sig, hur än pandemin 
kommer att ta sig uttryck framöver, står 
Kristus kvar och längtar efter att vi ska 
kroka arm med honom, för vi hör ihop.

Hälsningar Pastor Therese

Vi gratulerar
Gunnar Nilsson 91 år den 14/10.
Gunnel Sandberg 90 år den 22/10.

Adressändring
Hans Jansson,  
Siljansvägen 28 E, 793 31 Leksand. 
Gunnel Sandberg,  
Villavägen 10, 793 30 Leksand.
Signe Alm,  
Lekattvägen 17 C, 793 30 Leksand.

Utflyttad medlem
Ulla Carlsson.
Thomas Magnusson.
Vi önskar Guds välsignelse!

Hälsning från styrelsen
Den 27 september klockan 11.00 får vi 
följa en sändning från Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens från Imanuelkyrkan i 
Stockholm.  
En gudstjänst där nya pastorer avskiljs 
för sitt uppdrag och bland dem finns vår 
pastor Therese Palmqvist. 
Vi kan följa denna gudstjänst i  
Sammilsdalkyrkan via direktsändning 
på internet.  
Gudstjänsten kommer också att inne-
hålla en förbönsakt för Therese. 
Närmare information om detta kommer 
efter hand som vi vet mera.

Allt gott, Sylvia Loogna

. församlingsboken .
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September
6 söndag 11.00. Gudstjänst.  

Predikan, Therese Palmqvist.  
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

8 tisdag 14.00.  
Gemenskap i församlingssalen.  
Ta med egen fikakorg. 
19.00 Lovsångskväll.

9 onsdag 10.00. Bön, bibelläsning och 
samtal i andaktsrummet.

13 söndag 11.00. Gudstjänst.  
Predikan och sång, Alf Daniel 
Blomqvist.

16 onsdag 10.00. Bön, bibelläsning och 
samtal i andaktsrummet.

17 torsdag 18.30. Nattvardsandakt.
20 söndag 11.00. Gudstjänst.  

Vi ser en direktsänd gudstjänst via 
internet från kyrkokonferensen. 
Predikan av Lasse Svensson.

22  tisdag 14.00.  
Gemenskap i församlingssalen. 
Ta med egen fikakorg. 
19.00 Lovsångskväll.

24  torsdag 18.30. 
Styrelsen sammanträder.

23  onsdag 10.00.  
Bön, bibelläsning och samtal i 
andaktsrummet.

27 söndag 11.00. Gudstjänst.  
Direktsänd gudstjänst från Imma-
nuelkyrkan, Stockholm via internet 
visas i Sammilsdalkyrkan. Predi-
kan av Sofia Camnerin. Se separat 
information. Efter gudstjänsten 
samkväm/kyrkkaffe.

30 onsdag 10.00. Bön, bibelläsning och 
samtal i andaktsrummet.

Oktober
4 söndag 11.00. Gudstjänst. 

Maria Park, Hans Jansson, Thomas 
Magnusson, Ingrid Tegmyr.

6 tisdag 14.00. Gemenskap i försam-
lingssalen. Ta med egen fikakorg. 
19.00 Lovsångskväll.

7 onsdag 10.00. Bön, bibelläsning och 
samtal i andaktsrummet.

11 söndag 11.00. Barngudstjänst för 
hela församlingen.

14 onsdag 10.00. Bön, bibelläsning och 
samtal i andaktsrummet.

18 söndag 11.00. Gudstjänst.  
Predikan, Rune Andréasson.  
Sång, Marita Sandström.

20 tisdag 14.00. Gemenskap i försam-
lingssalen. Ta med egen fikakorg. 
19.00 Lovsångskväll.

21 onsdag 10.00. Bön, bibelläsning och 
samtal i andaktsrummet.

25 söndag 11.00. Gudstjänst.  
Predikan, Therese Palmqvist.  
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

28 onsdag 10.00. Bön, bibelläsning och 
samtal i andaktsrummet.

               -   -    -    -    -
Med anledning av att Solvi Café varit 
stängt i sommar och att vi inte kunnat 
servera kyrkkaffe så har kyrkan ett över-
skottslager av kaffe till försäljning.
Det finns 7 kartonger bryggmalet kaffe, 
52 påsar i varje kartong. gott och fint 
kaffe ekologiskt, krav- och rättvise-
märkt. En påse kaffe räcker till minst 
12 koppar. Pris/påse 20 kr, pris/10-pack 
180kr, pris/kartong (52 påsar) 900kr. 
Mer information kan lämnas av Sylvia.

. 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/


