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2 │  Sammilsdalkyrkan

Hembud
Eivor Roos avled 23 juli 2021  
i en ålder av 90 år.
Du omsluter mig på alla sidor, och håller 
mig i din hand. Ps 139:5

Vi gratulerar
Gunnar Nilsson 92 år, 14 oktober. 
Gunnel Sandberg 91 år, 22 oktober.

Ordinations och Installationsgudstjänst
Vid årets kyrkokonferens blir det en gläd-
jehögtid då vår pastor Therese Palmqvist 
ordineras till pastor i Equmeniakyrkan. 
Vi kommer att delta i den gudstjänsten 
genom att på vår gudstjänst i Sammilsdal-
kyrkan se gudstjänsten digitalt.  
10 oktober blir det högtidlig installations-
gudstjänst i vår kyrka med medverkan av 
Region Mitts kyrkoledare P-O Byrskog.  
Varmt välkomna till den högtiden.

Arbetsdag
Välkommen till arbete och gemenskap 
inne och ute vid kyrkan. Vi fikar och 
äter lunch tillsammans. 
Välkommen den tid du kan.  
Lördag 25/9 9.00-14.00.

Alfakurs
En Alpha-kurs startar 28 sep 18:00- 20:30 
i Rättviks missionsförsamling. 
Det är en grundkurs i kristen tro som 
inleds med en måltid och därefter ett 
föredrag/film och spännande samtal där 
alla funderingar är tillåtna. 
Anmälan till eqrattvik@gmail.com eller 
på 070-52 85 296. 
De första tre tillfällena är prova på-till-
fällen innan man beslutar sig om man vill 
fortsätta. Blir vi ett gäng från Sammils-
dalkyrkan kan vi ordna samåkning.

Den tidiga kyrkan var en sluten gemen-
skap där endast de döpta firade guds-
tjänst tillsammans. 
Det var inte bara att låta sig bli döpt heller 
utan först skulle man gå i kristendoms-
skola (katekumenat) som kunde pågå i ett 
par år innan man till sist genomförde en 
sorts examen. Trots denna slutenhet växte 
kyrkan och de kristnas lärjungaskap måste 
ha synts även utanför kyrkans väggar. 
Hur visar sig tron i en persons vardag? Är 
den något man endast praktiserar på sön-
dagens gudstjänst? Är det bara där den blir 
synlig eller kan man tänka in tron precis 
som man tänker in den dagliga promena-
den, eller den dagliga dosen av frukt och 
grönt? 

Ett hållbart kristet liv måste sätta sig i 
kroppen. Det handlar om vanor, heliga 
vanor. Ber du bordsbön? Det är ett exem-
pel på en helig vana. Kristet lärjungaskap, 
att gå med Jesus handlar givetvis om 
betydligt mer än att be bordsbön, men 
någonstans behöver vi börja. 
Hösten kan fungera som en nystart, kan-
ske mer än någonsin nu när de begräns-
ningar som kommit som ett resultat av 
covid allt mer försvinner. 
Runt om vårt land skolas nya små männ-
iskor in på förskolor och skolor. Låt oss i 
våra församlingar få skolas in i hållbara 
lärjungaskap. Det måste börja i det lilla för 
att kunna nå ut i det stora. 
 Hälsningar Therese, pastor i Sammilsdalkyrkan

- - - - -

. församlingsboken .



Sept-okt 2021│ 3

Café Tisdag
Café Tisdag har varit en aktivitet som 
pågått i många år. Vi har i huvudsak 
varit deltagare från vår församling och 
haft svårt att nå ut till allmänheten. 
I höst vill vi försöka oss på ett alternativ 
till ”Gemenskapsfrämjande möten”.
Förslaget ser ut som följer:
Lördagarna 9 oktober, 13 november och 
11 december inbjuder vi till gemenskap, 
någon programpunkt och servering.
Den 9 oktober blir en höstupptakt med 
församlingens egna förmågor. 
I november och december kommer en 
inbjuden gäst till respektive träff och då 
sker en separat annonsering i Magasin 
Leksand. 
Ge gärna tips till programinnehåll!                

Hälsningar Sylvia och Aarne L

Församlingsmöte
Kallelse till församlingsmöte  
lördag 2/10 15.00. 

Nedan är en del av dagordningen.

 • Information om församlingsutveckling

 • Avslutat hyresavtal, ungdomsvåningen

 • Aktuell församlings information

 • Ordet fritt

 • Val av representant till valberedningen

 • Ekonomisk rapport

 • Kyrkokonferensen –21

 • Övriga frågor

September
19 söndag 11.00 Gudstjänst.  

Predikan, Thomas Magnusson.  
Sång, Marianne Skagerstam.

22 onsdag 10.00 Bön och Bibelsamtal.
25 lördag 9.00-14.00  

Arbetsgemenskap i kyrkan, inomhus 
och utomhus. Fika och lunch.

26 söndag 11.00 Gudstjänst.  
Vi ser på direktsändning från kyr-
kokonferensen i Örebro där Therese 
Palmqvist ordineras till pastor i 
Equmeniakyrkan.

29 onsdag 10.00  Bön och Bibelsamtal. 

Oktober
2 lördag 15.00 Församlingsmöte.
3 söndag 11.00 Gudstjänst tillsammans 

med Leksands församling i Sam-
milsdalkyrkan. Predikan, Christina 
Engqvist. Sång av Kyrkokören.

6 onsdag 10.00 Bön och Bibelsamtal.
7 torsdag 18.30 Nattvardsgudstjänst.
9 lördag 16.00 OBS! Ny dag och tid! 

Höstupptakt för ”Nya Café Tisdag”
10 söndag 16.00 Högtidlig installations-

gudstjänst. Pastor Therese Palmqvist 
och regional kyrkoledare P-O Byrskog.

13 onsdag Bön och Bibelsamtal.
17 söndag 11.00 Gudstjänst. Predikan, 

Hans Jansson. Sång, Maria Park.
20 onsdag 10.00 Bön och Bibelsamtal.
24 söndag 11.00 Barngudstjänst för 

stora och små.
27 onsdag 10.00 Bön och Bibelsamtal.
31 söndag 16.00 Cafégudstjänst där vi 

får möjlighet att dela med oss av vår 
tro och våra tankar. Hans Jansson. 
Sång och musik med Carina och 
Bengt Smårs.

. information och 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: Vakant
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/


