
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem 
som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor.
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Men natten skall vika där  
ångest nu råder. 

Det folk som vandrar i mörkret ser ett 
stort ljus, över dem som bor i mörkrets 

land strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. 
De gläds inför dig som man gläds vid 

skörden, som man jublar när bytet 
fördelas.

Oket som tyngde dem,  
stången på deras axlar, förtryckarens 

piska bryter du sönder, som den dag då 
Midjan besegrades.

Stöveln som bars i striden  
och manteln som fläckats av blod,  

allt detta skall brännas,  
förtäras av eld.

Ty ett barn har fötts,  
en son är oss given.

Väldet är lagt på hans axlar,  
och detta är hans namn: 

Allvis härskare,Gudomlig hjälte, 
 Evig fader, Fredsfurste.

- Ur Jesaja 9:1a, 2-6 

Med en önskan om frid, ljus och 
värme in i nya året!  Fredsfursten  
är här! 

Hälsningar, Therese, 
pastor i Sammilsdalkyrkan

 Ny medlem
Vi välkomnar Johannes Westergren 
som ny medlem i vår församling.
Han mottogs genom flyttningsintyg 
från Borlänge missionsförsamling.ar

Hembud
Sune Lindh avled 29 november 2021  
i en ålder av 95 år
Du omsluter mig på alla sidor och håller 
mig i din hand. 

Ps 139:5

Kallelse till årsmöte 
Sammilsdalskyrkans årsmöte hålls lör-
dag 12/2 15.00

Information från församlingsmöte
Vi vill här i församlingsbladet delge 
något från förra församlingsmötet.
Therese Palmqvist läste från Jesaja 35: 
1–10, som var en av söndagens texter. 
Vi satt sedan i två grupper och samta-
lade utifrån några frågor som styrelsen 
förberett, där vi ville fokusera på:
• vad vi gläds åt
• vägen framåt för församlingen
• vad vi kan bidra med för att sprida  
  glädje och uppmuntran
• hur vår frimodighet att vara  
  lärjunge i vardagen kan växa och  
  hur vi kan bli frimodiga att bjuda  
  med någon till kyrkan

. församlingsboken .
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Exempel på det vi gläds åt är – Familj, 
nära och kära. Hälsa och krafter. Att ha 
ett sammanhang att trivas i. Att vistas i 
naturen. Att ha en uppgift 
Vägen framåt kan vara: café lördagar 
som startat där människor som inte 
brukar komma till kyrkan kan trivas. 
Viktigt att förvalta de kontakterna. 
Samarbete med andra församlingar, som 
kommande tisdagar med bibelstudium 
och samtal. Ungdomssatsningar, som 

”sommarhäng på Solvi” tillsammans med 
andra församlingar. Barngudstjänsterna. 
Hur ska vi orka? Viktigt med uppmunt-
ran. Diakoni är en väg framåt.
Det var ett litet axplock från vårt samtal. 
Vi avslutade vårt samtal med att be 
tillsammans!
På församlingsmötet berättade vi också 
om kommande samlingar, som du kan 
läsa om här i församlingsbladet.

Trettondagen
På Trettondagen, torsdag 6 januari 
inbjuder vi till ”en liten julfest” med mis-
sionstema. 
Vi gästas av Cecile Larsen som arbetar 
inom Equmeniakyrkan och är samord-
nare för arbetet i Euroasien. 
Vi bidrar till ett gemensamt ”knytisfika”, 
som består av det vi tar med oss och 
dukar upp på gemensamma kaffebordet.

 Ekumeniska böneveckan
Vecka 3 är ekumeniska böneveckan i 
Leksand och den inleds söndagen före i 
Leksands kyrka. 
Se kalendern för var och när de olika 
bönesamlingarna äger rum. 

Tankar om tro
Under hösten har vi haft en härlig 
alphakurs tillsammans med Rättviks 
missionsförsamling. En kurs där vi har 
gått igenom den kristna trons grunder 
och samtalat kring det. 
I vår tänker vi ta detta vidare genom 
att ha öppna bibelstudier med namnet 

”Tankar om tro” där vi rör oss kring 
kända bibeltexter och teman och samta-
lar om dessa. 
Du kan välja att gå på alla samlingar 
som en kurs, eller att komma då och då 
när det passar. 
Vi startar tisdagen den 1 februari 
kl:18.30 i Rättviks missionskyrka, och 
tillfället efter, den 8 februari är vi i 
Sammilsdalkyrkan i Leksand. Ojämna 
veckor i Rättvik, jämna i Leksand.  
Vi lyssnar på ett bibelstudium, fikar 
ett enklare fika och sen samtalar vi om 
kvällens ämne. 
Välkomna med och fundera och be 
redan nu över vilken vän/granne/släk-
ting etc. du kan bjuda med vid tillfälle! 

. information .
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1 lördag 18.00 Nyårsdagen.   
Ekumenisk nyårsgudstjänst i Leksands kyrka.

2 söndag OBS! Ingen gudstjänst i Sammilsdalkyrkan.
6 torsdag 15.00 Trettondagen.  

Julfest i missionens tecken. Besök av Cecile Larsen. 
Knytisfika, som vi dukar upp på det gemensamma 
kaffebordet.

9 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst.  
Predikan, Therese Palmqvist.

12 onsdag 18.30 Styrelsen.
16 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Leksands kyrka.  

Start på ekumeniska böneveckan.  
17 måndag 18.00 Bön i Pingstkyrkan.
18 tisdag 18.00 Bön på Segerbaneret.
19 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal. 

18.00 Bön i Övre salen.
20 torsdag 18.00 Bön/mässa i Leksands kyrka.
23 söndag 11.00 Barngudstjänst för små och stora.
26 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
27 torsdag 18.30 Styrelsen.
30 söndag 11.00 Gudstjänst.

Gott Nytt År
Gott Nytt År

. januari .
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1 tisdag 18.30 i Missionskyrkan Rättvik.  
Tankar om tro – bibelstudium och samtal.  
Per Knutsson.

2 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
6 söndag 11.00 Gudstjänst.
8 tisdag 18.30 i Sammilsdalkyrkan.  

Tankar om tro – bibelstudium och samtal.  
Per Knutsson och Therese Palmqvist.

9 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
12 lördag 15.00 Församlingens årsmöte.
13 söndag 11.00 Gudstjänst tillsammans med Leksands församling i 

Leksands kyrka. Predikan, Therese Palmqvist.
15 tisdag 18.30 i Missionskyrkan Rättvik.  

Tankar om tro – bibelstudium och samtal.  
Per Knutsson och Therese Palmqvist.

16 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
19 lördag 16.00 Gemenskapsträff. Servering.
20 söndag 11.00 Gudstjänst.  

Predikan, Therese Palmqvist.  
Sång och musik, Marianne och Ulf Skagerstam.

22 tisdag 18.30 i Sammilsdalkyrkan.  
Tankar om tro – bibelstudium och samtal.  
Per Knutsson och Therese Palmqvist.

23 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
27 söndag 11.00 Barngudstjänst för små och stora.

. februari .
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1 tisdag 18.30 i Missionskyrkan Rättvik.  
Tankar om tro – bibelstudium och samtal.  
Per Knutsson och Therese Palmqvist.

2 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
6söndag 16.00 Cafégudstjänst.  

Vi delar tro och tankar.  
Sång och musik, Carina och Bengt Smårs. 

8 tisdag 18.30 i Sammilsdalkyrkan.  
Tankar om tro – bibelstudium och samtal.  
Per Knutsson och Therese Palmqvist.

9 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
13 söndag 11.00 Gudstjänst.  

Predikan, Sara Löfstedt.  
Sång och musik, Therese och Anders Ekstedt.  
Samtal vid kyrkkaffet om församlingsutveckling.

15 tisdag 18.30 i Missionskyrkan Rättvik.  
Tankar om tro – bibelstudium och samtal.  
Per Knutsson och Therese Palmqvist.

16 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
19 lördag 14.00 Församlingshelg tillsammans med Rättvik.  

Besök av Niklas Piensoho.
20 söndag 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Rättvik.
22 tisdag 18.30 i Sammilsdalkyrkan. 

Tankar om tro – bibelstudium och samtal.  
Per Knutsson och Therese Palmqvist.

23 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
27 söndag 11.00 Barngudstjänst för små och stora.
29 tisdag 18.30 i Missionskyrkan Rättvik.  

Tankar om tro – bibelstudium och samtal.  
Per Knutsson och Therese Palmqvist.

30 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.

. mars .
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Församlingsutveckling
13 mars predikar Sara Löfstedt hos 
oss. Hon är den handledare i försam-
lingsutveckling vi har tillgång till 
i samband med att vi har mottagit 
församlingsbidrag från Equmenia-
kyrkan för år 2021 och 2022. Vid 
kyrkkaffet den söndagen öppnar vi 
upp för samtal om församlingsut-
veckling.

Församlingshelg
Vi har också glädjen att dela en helg 
tillsammans med Rättviks missions-
församling i mars.
Den 19 mars ska du boka in i 
din kalender! Då kommer Niklas 
Piensoho och besöker oss i Sam-
milsdalkyrkan. Han är pastor och 
föreståndare i Filadelfiaförsamlingen 
i Stockholm, författare och har bland 
annat varit kaplan i riksdagen. 

Han har en förmåga att tala tro och 
kyrka in i vår samtid och den här 
lördagen kommer han för att tala om 
bland annat sunt kristet liv, försam-
ling och ledarskap. 
Preliminär starttid är vid ca 14.00 då 
vi inleder med att äta tillsammans 
och dagen avrundas vid 19-tiden. Vi 
återkommer i början av nästa år med 
exakta tider. 
Vi i Sammilsdalkyrkans ledarskap 
vill uppmuntra till att så många som 
möjligt prioriterar att komma denna 
dag. Det blir en värdefull dag för oss 
alla. 
I samband med Niklas besök kom-
mer vi ta upp en kollekt för ett 
viktigt missionsarbete som Filadel-
fiaförsamlingen står i. Insamlingen 
gör att vi inte behöver betala Niklas 
något arvode, så låt oss skramla ihop 
en ordentlig summa den lördagen!

. 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: 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/


