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Ni får ursäkta alla oss predikanter 
som ständigt gör liknelser utifrån 
vårens och sommarens liv och grönska. 
Så påminns jag om att just ja, det 
gjorde ju även Jesus. Skapelsen 
fanns med i många av hans liknelser 
(Ex. Matt 6:28-29). Det är i all sin 
rätt. För vi hör ihop, vi är en del av 
skapelsen även om vi under lång tid 
fjärmat oss från den allt mer och att 
den brustna relationen bidragit till 
att vi har skadat skapelsen. 
Naturen har som mycket annat 
bara blivit en nyttoresurs till för 
våra mänskliga behov som ger oss 
el, byggmaterial, 
tomtmark och så 
vidare. Men, kan 
det vara så att den 
har ett egenvärde? 
Gud ger männis-
kan ett egenvärde, 
bortom prestatio-
ner och status. 
I Guds stora berättelse är männis-
kan aldrig någonsin en kostnad eller 
någon som måste kunna hålla massa 
bollar i luften. Även den som drabbas 
av sjukdom och behöver spendera 
sitt liv i en säng eller stol och få hjälp 
dygnet runt är exakt lika värd som 
den som vinner de stora sprintloppen 
i OS. 
I samband med att jag var nere på en 
retreat på Gulbrannagården i Halland 
nu i maj tog jag mitt hittills tidigaste 

premiärbad, den 17 maj i Kattegatt. 
Samma dag hade vi bett en bön som 
tog med perspektivet om att Gud 
som har skapat havet, också har  
skapat människan.
För mig blev badet den dagen inte 
bara något uppfriskande, utan en 
upplevelse av att vara helt innesluten 
i Guds skapelse och kärlek. 
Vi hör ihop och skapelsen vittnar om 
så mycket gott, detaljrikt och fascine-
rande. Den ber inte om ursäkt för att 
den finns till, och därför behöver inte 
jag det heller. 
Var hittar du dina tillfällen att få 

omslutas av Guds 
skapelse?  
Det behöver givet-
vis inte innebära 
iskalla bad.  
Kanske såg du en 
vacker fågel idag, 
tänk att Gud har 
skapat den. 

Liksom ett träd i sol och regn, 
så låt min själ i Andens hägn  
få växa alla dagar 
den sommar som av nåd jag får. 
Gud, låt mig bära frukt i år, 
den frukt som dig behagar. 

(Ur ”I denna ljuva sommartid” - vers 7)

Med önskan om en välsignad sommar!
Pastor Therese Palmqvist

. ordet .
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Pastorns semester
Jag kommer att ha semester v. 27–31. 
Under den tiden har vice försam-
lingsföreståndare Iréne Ambjörn 
hand om telefonen med nummer 
073-100 21 88. Händer det något 
oväntat och akut tar hon kontakt 
med mig vid behov. Iréne kan nås på 
sitt eget nummer 070-18 40 100.

Sommarhäng på Solvi
Denna sommar blir det åter sommar-
häng på Solvi för Leksands ungdomar 
på fredagar från kl: 19.00, från och 
med 1 juli. 
Vi behöver hjälpas åt med att vara 
stabila vuxna på plats.  
Vill du hjälpa till, kanske servera fika 
eller finnas närvarande, eller baka 
något, hör av dig till Therese.
Uppmuntrar alla i församlingen att 
komma förbi en fredagskväll om så 
bara för en liten stund och säga hej 
till dessa fantastiska unga människor 
som vi får tjäna i sommar. 
Du som inte har möjlighet, var med 
och be för dessa tillfällen, det kan vi 
alla göra!  

Midsommar
På midsommarafton och  
midsommardagen kommer vi att ha  
Equmeniakyrkans egna husvagn på 
plats utanför Sammilsdalkyrkan.  
Vi är några som kommer att stå där 
och möta midsommarfirare i Leksand.

Var med och be för att vi får många 
goda samtal om livet, tro och kyrka 
och att vi får nå människor med 
evangelium dessa dagar. 
Jag vill uppmuntra er alla att någon 
stund under dessa dagar komma med 
och hänga vid husvagnen. 
Vill du baka bullar som vi kan bjuda på? 
Vill du utmana dina evangelistgåvor? 
Vill du brygga kaffe? Vill du säga hej? 
Kom förbi!
Ekumeniska gudstjänster

I sommar har vi den stora glädjen att 
fira gudstjänsterna tillsammans med 
församlingarna från Pingstkyrkan 
och Segerbanéret. Tid och plats blir 
Solvi, söndagar kl: 18.00. 
Det blir fikagemenskap innan guds-
tjänsten från 17.00. Ta gärna med 
fikakorg, och du som kan, en extra 
bulle eller så till någon extra.
Café Solvi
Café Solvi har i sommar öppet 29 juni – 
7 augusti 14.00 – 20.00. Se hemsidan,  
equmeniakyrkan.se/leksand  
eller på Solvis anslagstavla för vilka 
veckodagar caféet är öppet.

. församlingsboken.
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19 söndag 11.00 Gudstjänst. Predikan, Krister Wos Andersson.

24 fredag Midsommarafton 

Equmeniakyrkans husvagn på plats utanför    
Sammilsdalkyrkan hela dagen.
 10.00 Vi klär maj-
stången på Solvi.
16.00 Majstångsres-
ning på Solvi, lekar 
kring majstången, 
servering.
20.00 Korvgrillning 
och mingel på Solvi.

23.00 Konsert i 
Sammilsdalkyrkan. 
Consuelo Del Pilar, 
Anders Ekstedt, 
Daniel Neljesjö, 
Samuel Knutsson, 
Robert Sundqvist.   
Sånggruppen Monaz. 
Therese Palmqvist

25 lördag Midsommardagen.
Equmeniakyrkans 
husvagn finns på 
plats utanför  
Sammilsdalkyrkan.

26 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst  
på Hildasholm.

. juni .
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1 fredag 19-22.30 Sommarhäng på Solvi.  
Ekumenisk ungdomssatsning.

3 söndag 18.00 Gudstjänst med nattvard, på Solvi.
5 tisdag 14.00 Gemenskap och fika på Solvi
6 onsdag 18.00 Tipspromenad, start och mål på Solvi.  

Start mellan 18-19. Fika och korvgrillning.
7 torsdag 18.30 ”Samtal i Livet”. Solvi. Thomas Magnusson.
8 fredag 19-22.30 Sommarhäng på Solvi.  

Ekumenisk ungdomssatsning.
10 söndag 18.00 Gudstjänst på Solvi. 
12 tisdag 14.00 Gemenskap och fika på Solvi.
13 onsdag 18.00 Tipspromenad, start och mål på Solvi.  

Start mellan 18-19. Fika och korvgrillning.
14 torsdag 18.30 ”Samtal i Livet”. Solvi. Thomas Magnusson.
15 fredag 19-22.30 Sommarhäng på Solvi.  

Ekumenisk ungdomssatsning.
17 söndag 18.00 Gudstjänst på Solvi.
19 tisdag 14.00 Gemenskap och fika på Solvi.
20 onsdag 18.00 Tipspromenad, start och mål på Solvi.  

Start mellan 18-19. Fika och korvgrillning.
21 torsdag 18.30 ”Samtal i Livet”. Solvi. Thomas Magnusson.
22 fredag 19-22.30 Sommarhäng på Solvi.  

Ekumenisk ungdomssatsning.
24 söndag 18.00 Gudstjänst på Solvi.
26 tisdag 14.00 Gemenskap och fika på Solvi.
27 onsdag 18.00 Tipspromenad, start och mål på Solvi.  

Start mellan 18-19. Fika och korvgrillning.
29 fredag 19-22.30 Sommarhäng på Solvi.  

Ekumenisk ungdomssatsning.
31 söndag 18.00 Gudstjänst på Solvi. 

. juli .
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5 fredag 19-22.30 Sommarhäng på Solvi.  
Ekumenisk ungdomssatsning.

7 söndag 18.00 Gudstjänst på Solvi.
12 fredag 19-22.30 Sommarhäng på Solvi.  

Ekumenisk ungdomssatsning.
14 söndag 18.00 Gudstjänst med nattvard, på Solvi.
21 söndag 15.00 Sommarmöte i Lindbergs bystuga.
28 söndag 11.00 Gudstjänst i Sammilsdalkyrkan.

September
4 söndag 11.00 Gudstjänst i Sammilsdalkyrkan.

 

Anställd personal på Café Solvi i sommar är,
Tuva Rörvall Simons, Gloria Fridborg,  
Lovisa Park, Ida Tornemo Verhoeven.
Midsommar: Hilda Axelsson,  
Alma Axelsson.

Fortlöpande praktisk hjälp på gården med gräsklippning, underhåll,  
hygien och städningsuppgifter mm välkomnas, för allas trivsel.  
Vi hoppas att tillsammans kunna bidra till en god arbetsmiljö för våra 
anställda och ge camping- och rumsgäster, café- och övriga besökare på  
gården en rofylld och välsignad vistelsetid på Solvi. 
Viktigt med förbön för verksamheten och för alla samlingar och program-
punkter som planeras på Solvi i sommar.         

. augusti .
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Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, 

han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar,  

sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, 

ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. 
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn,  

du smörjer mitt huvud med olja och fyller  
min bägare till brädden.

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, 
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

psalm 23  en psalm av David.



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/


