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Hembud
Eskil Roos avled 1 februari 2021 i en 
ålder av 92 år
Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. 
Den som tror på mig skall leva om han än dör”

 Joh 11:25

Planerade samlingar
Den 28 februari finns det möjlighet att 
fira nattvardsgudstjänst i Sammilsdal-
kyrkan kl:11.00. 

Du behöver föranmäla dig på antingen 
telefon 0247 – 103 00 eller genom mejl: 
sammilsdalkyrkan.Leksand@gmail.com 
Vid fler än åtta anmälda tillkommer en 
nattvardsgudstjänst kl:13.00. 
Söndag 14 mars är det bön och offerdag 
för pastors och diakonutbildningen. Det är 
planerat att vi då får besök av pastorskan-
didat Sayuri Kikuchi från Falun. Vi åter-
kommer med information om vi kan ha en 
fysisk samling i kyrkan, eller via nätet.

På pastorsexpeditionen har jag satt upp en 
bild på min vän Bernt. Bilden är från hans 
dop och han är 81 år gammal när det sker. 
Han hade haft ett bra liv var han tydlig 
med, men det blev ännu bättre när Jesus 
kom in i bilden. Han hade sin stammis-
plats bland kyrkbänkarna med käppen 
liggande i utrymmet för psalmböcker på 
bänken framför. 
Ibland hände det att han sökte ens hand 
under gudstjänsten om det skedde något 
som var lite extra berörande. Det var 
som om Guds närvaro var extra tydlig 
de gånger jag fick hålla min vän Bernt i 
handen under en gudstjänst.
 Att vi var fler som delade den kärleks-
fulla erfarenheten blev tydlig när vi satt 
och samtalade på minnesstunden efter 
Bernts begravning.
Jesus hade påbörjat sitt verk i Bernts liv, 
trots att det hade dröjt nästan 80 år innan 
Bernt släppte in Gud i sitt liv. Och visst, 
för Gud är väl 80 år som någon dag eller 
så, men ändå. Storheten i att det faktiskt 
aldrig är för sent är lika sann för det. 

När jag blir för ivrig i att vilja se frukten av 
det skördade, får jag påminna mig om att 
det tog 24 år innan jag blev kristen. Gud 
verkar även i det som tycks vara i stiltje, 
det som är avstannat och till och med i det 
som kan tyckas förbrukat eller dött. 
Snart anländer en vår igen, och våren 
brukar vara en tacksam bild för hur Gud 
kan förvandla även våra liv och skapa 
vår i det som var fruset och visset. 
Nu njuter visserligen jag innerligt av den 
vinter som pågår där ute, men liksom att 
isen en dag ska ge vika för Siljans kluck-
ande vatten igen, ber jag om att vatten 
ska få forsa ner i dopgravar igen. Att 
människor i alla möjliga och omöjliga 
liv ska ta följe med Jesus. Att mänskliga 
händer en dag får söka sig till varandra 
igen med budskap om närvaro och liv 
och den Gud som aldrig viker av. 
Ett bibelord att bära med sig,  
ur Johannesevangeliet 7:38 
Den som tror på mig, ur hans inre skall 
flyta strömmar av levande vatten, som 
skriften säger.

 Therese, pastor i Sammilsdalkyrkan- - - - -

. församlingsboken .
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Under våren planeras några tillfällen 
med Miniretreater. En kortare dagsre-
treat på dagtid med gemenskap i tystnad, 
vägledning och bön. Ett tillfälle att 
stanna upp och lyssna in vårt inre.  
Mer information om när, var och hur 
kommer senare.

Promenad 
Nu börjar vårsolen värma, dags för uteliv. 
Vi träffas vid hamnen (Gustaf Vasas båt-
plats) kl. 14.00 tisdag den 19/2. En liten 
promenad på Solvändan ca. 45 min.
Anmälan till Iréne Ambjörn,  
tel 070 184 01 00. Max 8 personer.

Återbruk
Vad gör jag med de gamla gardinerna, 
den fina duken med den stora fläcken, 
kläder som blivit för små eller för stora. 
Det finns hopp, det kan bli något annat. 
Vi träffas första gången lördagen den 
27/2 kl. 15.00. 
Anmälan till Iréne Ambjörn,  
tel. 070 184 01 00. Max 8 personer.

Hälsning på hemsidan
Många av er skickade i december in 
bidrag till ”adventskalendern” på för-
samlingens hemsida. Det var mycket 
uppskattat. 
Fortsätt gärna att skicka in en hälsning, 
en sång, dela några personliga tankar, 
kanske något du är tacksam över, ett 
bibelord, en bön, en bild – helt enkelt 
dela med dig! Så läggs det in på hemsi-
dan i den takt bidrag kommer. 
Adressen att skicka mail till är:  
sammilsdalkyrkan.Leksand@gmail.com

Kallelse till Årsmöte
Sammilsdalkyrkans församling kallas 
till årsmöte 20 mars 2021 klockan 15.00.
Under årsmötesförhandlingarna kommer vi 
att fördela besökarna/medlemmarna så att 
endast 8 personer vistas i samma utrymme.
Vi har tänkt fördela besökarna enligt föl-
jande.
8 personer samt presidiet i kyrksalen som 
använder stora ingången.
8 personer i Församlingssalen som använder 
församlingssalens ingång.
8 personer i Övre salen som använder dörren 
på baksidan vid rampen. 
Vid behov kan ett fåtal sitta i andaktsrummet
I samtliga utrymmen kommer det att finnas 
goda ljudanläggningar.
På samtliga ställen kommer det att finnas 
självservering av kaffe och smörgås.
Det personliga ansvaret är att hålla avstånd  
inom respektive utrymme.
För att vi ska kunna genomföra årsmötet tryggt 
och säkert behöver vi få din/er anmälan till 
årsmötet i god tid och senast 15 mars.
Ring, sms:a eller e-post till följande personer:
Therese Palmqvist, 073-100 21 88, 
e-post, therese.palmqvist@equmeniakyrkan.nu
Bengt Ryss 070-302 32 74, 
e-post, Bengt.Ryss@gmail.com
Sylvia Loogna, 070-252 11 07, 
e-post,  slooake@gmail.com

Handlingar sändes ut i god till före årsmötet 
med brev eller e-post.
Det ekonomiska bokslutet sändes ut till 
medlemmarna 20 januari 2021 och verksam-
hetsberättelsen återfinns i detta församlings-
blad. Ta gärna del av dokumenten! 
De kommer också att återfinnas i handling-
arna som sänds ut inför årsmötet.
Leksand 14 februari 2021

För styrelsen,Sylvia Loogna, ordförande

. information .
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Årsberättelse för Sammilsdalkyrkans 
församling, verksamhetsåret 2020.
Nog trodde jag att min första skrivna års- 
berättelse skulle se något annorlunda ut. 
Jag tänker tillbaka på en av våra sista 
cafégudtjänster i början av 2020. Vi 
firade nattvard och i huvudet snurrade 
en tanke förbi om huruvida det där nya 
viruset, som ännu bara fanns lite diffust 
i bakgrunden av vår tillvaro, skulle 
komma att påverka nattvarden framöver
Jo tack, det var då långt mer än nattvar-
den som skulle komma att påverkas. Inte 
hade vi väl en aning om att detta skulle 
bli året då våra rörelsemönster och lev-
nadssätt skulle ruckas ur sina banor. Att 
det knappt går att se en film nu inspelad 
innan 2020 utan att vi reagerar på att 
folk trängs och kramas och lever som om 
det inte finns någon morgondag. 
Men, tillbaka till den där cafégudstjäns-
ten. Förutom nattvarden fick vi i den 
gudstjänsten ta del av namnen på de 
tretton barn som på förmiddagen hade 
kommit på vår helt nya barngudstjänst. 
Precis innan viruseländet slog till med 
sin storm, öppnade Jesus denna fantas-
tiska dörr för oss. Jag hade ärligt talat 
inte haft tro till att det skulle komma 
så många barn och familjer. Det är ett 
tacksamhetsämne som jag har fått ta 
fram de dagar då allt känts svårt och 
motigt.
Gudstjänstlivet
Efter att ha stängt ned vår verksamhet 
en kortare tid drog vi försiktigt igång 
gudstjänster och bönesamlingar till 
påsken. Nog för att vi längtar efter en 
växande församling, men just denna tid 

var det kanske vår ”litenhet” som gjorde 
det möjligt för oss att samlas, och vår 
stora kyrksal och församlingssal blev oss 
extra välsignade mitt i allt. 
Under påsken gjordes en ekumenisk 
korsvandring genom Leksand som sedan 
fortsatte på Via Sacra (en pilgrimsled 
kring Leksands kyrkudde) där vi fick 
följa med i Jesu vandring mot korset. 
På Kristi himmelsfärdsdag firade vi eku-
menisk gudstjänst en solig vårdag uppe 
vid Ekumenien i Tibble. 
I januari var den ekumeniska böne-
veckan och vi hade bönesamlingar i de 
olika kyrkorna och avslutade veckan 
med gemensam gudstjänst i Leksands 
kyrka, där jag, Therese Palmqvist hade 
glädjen att få predika. Under pandemin 
fick tyvärr våra ekumeniska gudstjänster 
i varandras kyrkor ta paus.
På sommaren förflyttades Sammils-
dalkyrkans gudstjänster till Solvi och 
utemiljön gjorde det möjligt för ännu 
fler att samlas och vi fick återse en del 
äldre som varit isolerade sen mars. 
Vädret gjorde det möjligt för oss att ha 
gudstjänsterna där i stort sett hela som-
maren och när kallare tider kom flyttade 
vi tillbaka in i kyrksalen igen. 
Under sommaren hade vi också några 
tipspromenader som utgick från Solvi. 
I november skärptes restriktionerna så 
pass att inte ens vår litenhet som försam-
ling var tillräcklig för att få samlas som 

”vanligt” och de fysiska gudstjänsterna 
ställdes in året ut. 
Vi la ned lite krut på församlingens 
hemsida och gjorde en adventskalender 
med olika hälsningar från människor i 

. Årsmötesberättelse .



Feb-mars 2021│ 5

och nära församlingen. Equmeniakyr-
kans egna husvagn var bokad för mid-
sommar med ambitionen och längtan 
efter att få finnas till för midsommar-
firare och ge möjlighet till samtal med 
människor och representation av oss som 
församling och samfund. 
Det enorma midsommarfirandet i Gro-
pen blev inställt och vi fick inse att vår 
ambition får avvakta till ett annat år. 
Man gick ut med en avrådan om att resa 
majstänger vilket även gjorde att det 
traditionsenliga midsommarfirandet på 
Solvi uteblev. Mer ordinära gudstjänster 
varvades detta år med mer avskalade 
andakter och öppen kyrka med enskild 
andakt. Pandemin försvårade arbetet 
med att hålla gudstjänster igång på 
samma rullande sätt som innan. 
Många av de drivande i gudstjäns-
terna tillhörde riskgrupper och höll sig 
hemma. Inspelad musik från Spotify 
(en tjänst där man kan lyssna till ström-
mad musik över internet) och cd-skivor 
blev räddningen när vi inte alltid hade 
tillgång till musiker. 
Vi fick öva oss i att tänka enkelt, flexibelt 
och kreativt. Vi fick ihop tre barnguds-
tjänster av 6 planerade. Våra caféguds-
tjänster tog paus under pandemin.
Under hösten hade vi några lovsångs-
kvällar på tisdagar med en timme av lov-
sång och andra böneuttryck. Musiken 
bestod av en Spotifylista och kyrksalen 
gjordes så inbjudande som möjligt med 
många tända ljus, filtar i bänkarna, 
bönestationer och tillgång till te och 
kaffe. Vi hade även en nattvardsandakt 
på kvällstid.
Onsdagarnas bön och bibelläsning
Onsdagssamlingarna kl:10.00 återupp-
togs precis som gudstjänsterna vid påsk 

och pågick med en paus under somma-
ren, tills de skärpta restriktionerna kom 
i november. Samlingarna flyttade av 
säkerhetsskäl ut från andaktsrummet till 
den större och luftigare församlingssalen 
under pandemin. Vikten av bön och 
samtal blev väldigt tydlig under dessa 
samlingar. 
Många när en längtan efter att få samlas 
oftare till gemensam bön i församlingen 
och de samtal som fördes berörde viktiga 
frågor om församlingens identitet och 
uppdrag. 
Bibelsamtalen berörde punkter och 
ämnen som vi behöver bära med oss in i 
framtiden när vi funderar på vilka vi är 
och vad vi vill vara när kyrkportarna åter 
kan öppnas som ”vanligt” igen. 
Jag vill lyfta fram den bönelängtan och 
böneiver som många av våra försam-
lingsbor innehar. Bönen är så viktig, 
fortsätt att vårda och lyfta den i alla 
sammanhang! 
Café tisdag
Café tisdag, vår dagledigträff, hade 
fyra samlingar i början av året innan 
restriktionerna för personer över 70 kom 
och resterande samlingar med program 
ställdes in. Vi hann med en uppskattad 
lunchutflykt till stiftsgården i Rättvik, 
ett besök av en Birgittasyster från Birgit-
tagården i Falun, ett besök av familjen 
Wilhelmson från Siljansnäs under temat 

”Åter i Canada efter 50 år” och sista 
samlingen talade jag, Therese, om min 
väg till att bli pastor. Under sommaren 
återupptogs gemenskapen med fikaträf-
far i kyrkans trädgård varannan tisdag. 
Fikagemenskapen flyttade in till försam-
lingssalen under hösten och avtog i och 
med de skärpta samlingsrestriktioner 
som kom i november. 
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Mötesplats Leksand
Språkcaféet hade ett antal samlingar i 
början av året tills pandemin satte käp-
par i hjulen även för detta.
Från pastorskandidat till pastor i väg-
ledningsåret
Pandemin satte stopp för kyrkokonfe-
rensen i Malmö under Kristihimmel-
färdshelgen där jag tillsammans med ett 
gäng andra pastorskandidater, skulle få 
förbön inför hela Equmeniakyrkan och 
därmed få börja bära pastorskrage och 
byta titel från pastorskandidat till pastor 
och gå in i det så kallade väglednings-
året. Konferensen sköts upp till septem-
ber och blev digital. 
I juni gjorde antagningsnämnden ett 
beslut om att vi som fått vägledningsåret 
framskjutet några månader ändå fick 
börja bära krage och kalla oss pastorer. 
I september hölls förbönsakten för mig 
inför vägledningsåret lokalt här i Sam-
milsdalkyrkan, medan vi följde guds-
tjänsten digitalt från Immanuelkyrkan 
i Stockholm. Mycket av gemenskapen 
bland oss pastorer i vägledningsåret 
har hittills gått förlorad p.g.a. pande-
min men en del av fortbildningen och 
gemenskapen har kunnat ske digitalt.

Therese Palmqvist,  
pastor och församlingsföreståndare

Styrelsen
Året som gått har Coronapandemin 
präglat församlingen och därmed styrel-
sens möjligheter att kalla till samlingar, 
samvaro och dialog. Styrelsen har sam-
lats 12 gånger sedan årsmötet i februari 
2020. Vi har fått ta en hel del beslut och 
i efterhand via församlingsbrev infor-
mera församlingen. Bland annat ägnade 
styrelsen mycket tid åt att söka för-
samlingsbidrag från Equmeniakyrkan 

centralt i syfte att påbörja ett föränd-
rings- och utvecklingsarbete.  
En förutsättning för detta var dock att 
pastorstjänsten kunde utökas så att tid 
fanns för att vara navet i denna process 
av nydaning.
I september kom beslutet att vi var bevil-
jade 140 000 kronor för 2021 för att 
kunna utöka pastorstjänsten till 75 %.  
Detta skedde vid ett beslut i försam-
lingsmötet 22 oktober och från den 
1 november arbetar nu vår pastor 30 tim-
mar/vecka.
Ett annan stor fråga har varit renove-
ringen av pastorsbostaden. Under juli 
månad 2020 påbörjades renoverings-
arbete och under året har nästan hela 
renoveringen genomförts. 
Kostnaderna bedömdes i somras till 
ca 350 000 till 400 000 kr. Vart efter 
rivningsarbetet pågick blev det alltmer 
synligt av vad som måste göras.  
I efterhand framkom det att renove-
ringen skulle bli betydligt dyrare än den 
första bedömningen.  
Slutredovisningen kommer att vara 
möjlig under 2021.
Församlingsmötet 2020 beslutade att 
inrätta ett verksamhetsråd som stöd 
i verksamhetsplaneringen. Rådet har 
träffats ett par gånger men pandemin 
förhindrade nystart av verksamhet.
Medlemmarna skulle ha utsetts vid 
församlingsmötet den 22 mars som av 
coronaskäl ställdes in. Styrelsen utsåg 
därför följande i Verksamhetsrådet, 
Thomas Magnusson (sammankallande) 
Lovisa Jansson, Darsha Feder och  
Therese Palmqvist.
Under sommaren lämnade Thomas 
Magnusson styrelsearbetet och vi fort-
satte med 4 medlemmar under reste-
rande del 2020.
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Serviceorganisationen
Vid årsmötet 2020 påbörjades en diskus-
sion kring våra arbets- och omsorgs-
grupper. Önskemål om att lämna 
nuvarande upplägg med omsorgsgrupper 
har framförts och i stället bemanna 
respektive område(kyrkvärdar, kyrkkaffe, 
teknik, städning) separat. 
Styrelsen har tagit fasta på förda diskus-
sioner och redovisar ett förslag utifrån 
önskemålen. Av utsänt förslag framgår 
följande: 

-Ingvar Sundell har huvudansvar för 
tekniken.

-Karin Berglund tar huvudansvar för 
kyrkkaffe efter gudstjänsterna.

-Aarne Loogna tar huvudansvar för 
kyrkvärdskap vid gudstjänster.

-Iréne Ambjörn fortsätter sitt ansvar för 
natttvardstjänare.
Styrelsens beslut blev att ovanstående 
ansvarsfördelning får fungera över års-
mötet 2021.
2020-12-09 träffades de tre grupple-
darna som fortsätter, Therese Palmqvist 
och ordföranden. Vi diskuterade olika 
modeller för det fortsatta arbetet och 
enighet finns bland gruppledarna att 
kyrkkaffet är viktigt och att vi bör 
fortsätta att inbjuda till kyrkkaffe efter 
gudstjänsten som ger tillfälle till gemen-
skap och samvaro. 
De tre grupperna som är ganska intakta, 
fortsätter och gruppledare väljs som tidi-
gare på årsmötet. Av de två grupper (1 
och 5) som avslutat sina uppdrag kan det 
troligen bildas en grupp och där en ny 
gruppledare väljs på årsmötet på förslag 
av valberedningen. 
De tidigare fem grupperna har då blivit 
fyra och nuvarande gruppledare anser 
att det är genomförbart. 

För ljudtekniken ansvarar Ingvar  
Sundell och bemannar vid behov vilket 
innebär att det inte blir gruppernas 
ansvar. 
Styrelsen beslutade enligt förslaget ovan 
och ber valberedningen arbeta med att 
finna ytterligare en gruppledare. 
Den nya organisationen gäller från och 
med att årsmötet 2021 tagit beslut om 
gruppledare för 2021.
Solvi
Ytterligare en fråga var hur Solvi kunde 
användas under sommaren.  
Tidigt bestämde styrelsen att inga 
anställningar kunde ske och att Café 
Solvi inte var aktuellt denna sommar. 
Solvi hade öppet för camping och cam-
pinggästerna hade tillgång till service-
huset, men övrig service uteblev denna 
sommar p.g.a. coronaläget. 
Under terminerna 2020 har rum i 
huvudbyggnaden varit uthyrda till ung-
domar som går på ishockeygymnasium. 
Hemgångna under året
Följande av församlingens medlemmar 
har under året fått flytta hem till Gud:
Rune Dalmalm, 
Anders Lindesvärd, 
Joëlle Lindesvärd, 
Ingrid Andersson, 
Artur Lind. 
Medlemsantal
I slutet av 2020 var vi 73 medlemmar.

Leksand 14 februari 2021.
För styrelsen 

Sylvia Loogna, ordförande



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    
 tel: 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/


