
Leksandsbönen
Jesus,
Tack att vi kan vara vänner,
Du vet alltid hur jag känner.
Tack för livet, kompisar och lek,

Tack för skolor och för bibliotek.
Kom till alla barn som är rädda,

Vi ber att alla barn ska få bli 
sedda!

Du finns här när jag är ledsen 
och när jag är glad,

och du kan namnet på alla i 
Leksands hockeylag!

Amen!

(Bön som vi ber på försam-
lingens barngudstjänst)
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Januari 2021



2 │  Sammilsdalkyrkan

Hembud
Anders Lindesvärd avled 9/9 2020 i en 
ålder av 83 år.
Joëlle Lindesvärd avled 27/10 2020 i en 
ålder av 77 år.
Ingrid Andersson avled 19/11 2020 i en 
ålder av 86 år.
Artur Lindh avled 28/12 2020 i en ålder 
av 92 år.
Herren är min herde, mig skall intet fattas. 
Han låter mig vila på gröna ängar, han för 
mig till vatten där jag finner ro.  Ps 23:1–2

Vi gratulerar
Anna Brisell 95 år, 29 januari.
Gunnar Lindh 92 år, 2 februari.
Ann-Mari Nygren 91 år, 16 februari.

Information från styrelsen
Alla har vi på olika sätt fått möta den 
pandemi vi fortfarande befinner oss i.
Avsaknaden av församlingens gemen-
skap och gudstjänstliv har prövat vår 
uthållighet och saknaden har verkligen 
varit prövande för många.
Nu ser vi framåt 2021 med en stark 
tro och förhoppning om att det ska bli 
bättre så vi kan mötas igen till gemen-
skap och gudstjänster. Alla har vi nog 
insett hur mycket det personliga mötet 
med varandra betyder för vårt välmå-
ende och vår framtidstro.
Under året som gått har styrelsen ansökt 
hos Equmeniakyrkan om bidrag till en 
utökning av Thereses tjänat som pastor i 
vår församling.
Denna utökade tid ska ägnas åt omdaning 
och nydaning av församlingens verksam-
het som tydligt framgått av vår ansökan. 

I slutet av september erhöll vi beskedet om 
att vi beviljats 140 000 kronor som stöd 
till en utökning av tjänsten 2021. 
Vision och mål är formulerade av sty-
relsen.  Med anledning av situationen 
med Coronapandemin har församlingen 
inte haft möjlighet att mötas till för-
samlingsmöte för dialog och fatta beslut 
kring detta förslag till vision och mål. 

Vision – vår framtid och målbild
Sammildalkyrkans församling vill vara 
en kyrka för hela livet där mötet med 
Jesus förvandlar, förnyar och upprättar 
människor i alla åldrar och livssituatio-
ner. Denna vision kan omvandlas till en 
målbild dit vi vill föra församlingen in i 
framtiden och kan beskrivas med bönen 
i psalm 900 i vår psalmbok:
Gud, gör dörren till detta hus vid nog att 
ta emot alla som längtar efter kärlek och 
gemenskap, trång nog att utestänga all 
avund, högfärd och grälsjuka.
Gör dess tröskel så slät, att den inte blir ett 
hinder för barn eller vilsna fötter,
men så hög och stark, att den tvingar
frestarens makt tillbaka. 
Gud, låt dörren till detta hus bli en port till 
ditt eviga rike.
Detta blir vår utmaning under 2021 
trots pandemi så kan vår planering för 
framtiden fortsätta. 

Mål – något vi vill uppnå:
• En öppen, generös och varierande 

gemenskap för alla åldrar med kontak-
ter utåt i samhället. 

• Möten med människor, med ortens 
bofasta samt gäster och säsongsboende, 
för att dela med oss av Guds kärlek, 
omsorg och upprättelse. 

. församlingsboken .
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• I samtal och studium fördjupa och stärka 
oss som människor och vår tro så att vi 
kan vara öppna och inbjudande i våra 
relationer till samhälle och människor.

• Dessa samtal och studier skall vara 
öppna för alla Leksandsbor och av den 
art att de berör människors liv och tro.

• Ett barn- och ungdomsarbete präglat av 
tillit och trygghet där barn och unga får 
växa i gemenskap med varandra och Jesus. 

• En utveckling av gudstjänsternas form 
och innehåll för att möta människor i 
alla åldrar och livssituationer. 

• Att vara en kyrka/församling präglad av 
glädje och generositet genom sång och 
musik i olika former och genrer.

Styrelsen kommer vid styrelsemötet den 
21 januari att via länk ha ett planerings-
möte med Sara Löfstedt som ansvarig 
inom region Mitt för att följa upp och 
handleda vid behov när en församling 
erhållit bidrag.
Vi ska då fastställa arbetssätt/tillvä-
gagångssätt, tidplaner och behov av 
handledarstöd.
Ytterligare information kommer efter 
vårt möte med Sara Löfstedt.

God fortsättning på det nya året 2021!
önskar Styrelsen för Sammilsdalkyrkan.

Ekumeniska böneveckan
18–24 januari infaller den ekume-
niska böneveckan. Vanligtvis har vi 
då samlingar tillsammans i våra olika 
kyrkor i Leksand men i år får vi tänka 
mer digitalt. Vår ambition är att spela in 
andakter för de olika dagarna i böne-
veckan med representanter från samfun-
den. Håll utkik på vår hemsida framöver 
på equmeniakyrkan.se/leksand för att 

ta del av dessa. Har du inte tillgång till 
dator kan du få en utskriven ordning 
för böneveckan med bibeltexterna och 
temat för varje dag. Kontakta Therese 
Palmqvist på 0247 – 103 00 om du vill 
ha en sådan hemskickad.

Information om årsmöte 2021
Information hämtad ut Equmeniakyr-
kan, Region Mitt:

”Snart är årsmötessäsongen här i våra 
församlingar. Folkhälsomyndigheten har 
presenterat nya allmänna råd, som bland 
annat säger att årsmöten och förenings-
stämmor bör genomföras digitalt eller 
skjutas upp. De nya föreskrifterna trädde 
i kraft den 14 december och gäller till och 
med den 30 juni 2021.”
Detta förutsätter att vi genomför ett års-
möte på ett annorlunda sätt digitalt eller 
att vi senarelägger årsmötet. 
I församlingen har varje medlem en röst 
vilket innebär att samtliga församlings-
medlemmar som vill delta på årsmötet 
ska kopplas upp digitalt.
Styrelsens förhoppning är att vi kan ha 
ett årsmöte där vi fysiskt kan mötas i vår 
kyrka och där vi respekterar pandemins 
säkerhetsaspekter.
I styrelsen har vi diskuterat detta och 
kommit fram till att det bästa alternati-
vet för oss är att skjuta upp tidpunkten 
för årsmötet.
Ny bedömning får ske senare då vi kan 
förvänta oss nya allmänna råd från 
Folkhälsomyndigheten med anledning 
av utvecklingen av pandemin.
Det innebär att nuvarande styrelse finns 
kvar ytterligare en tid.

Sylvia Loogna Ordförande

. information .



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/


