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2 │  Sammilsdalkyrkan

. församlingsboken .

Se jag vill bära ditt budskap, Herre
Att känna hopp inför framtiden tycker vi 
borde vara en rättighet. 
Därför sänder vi ut missionärer och 
volontärer i världen. När fattigdom, krig 
eller katastrofer gör världen kaotisk blir 
kyrkan, klassrummet eller utflykten en 
skyddad plats där mötet med varandra 
och med Jesus Kristus förvandlar. 
Dessa mötesplatser kan vara grunden för 
en väg ut ur fattigdom och skapa möjlig-
het att förändra och själv få styra över 
sitt eget liv. 

Därför är årets internationella insamling 
så viktig. Tillsammans med våra missio-
närer och samarbetskyrkor i flera länder 
skapar vi sådana mötesplatser. 
I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag 
till Equmeniakyrkan gör skillnad, varje 
gåva spelar roll. Tack för det! 
Tillsammans kan vi sprida hopp i 
världen och bära Guds budskap vidare. 
På annandagens gudstjänst har vi vår 
insamling till internationella arbetet.
 Det går även bra att ge din gåva på 
annat sätt.

Det står om undergång i bibeln. Däre-
mot står det inte att vi uppmanas till att 
bidra till denna undergång. Det är mer 
av ett konstaterande av vad människans 
girighet och själviskhet kommer att leda till. 
Men vad uppmanas vi till? Jo, att älska 
våra medmänniskor. 
När vi får uppdraget att härska över 
jorden innebär inte ordet härska att för-
störa och exploatera, utan att som Guds 
avbilder förvalta skapelsen så att det 
speglar Guds förvaltarskap med godhet 
och kärlek. 
I första Moseboken går det att läsa att 
Gud satte människan i Edens trädgård 
att bruka och vårda den (2:15). Det var 
ursprungstanken. 
Att vara kristen är att vara med och leva 
så att den ursprungstanken blir levande 
mitt i en brusten värld. Varför då? Jo, för 
att himmelriket finns i oss. 
Vi är kallade till att vara salt och ljus.  
Vi är kallade till att spegla att det finns 

ett annat rike. Allt hör ihop. Klimatkri-
ser, krig, svält, gängkriminalitet, rasism 
och allt annat som speglar det trasiga i 
vår värld har sin grund i en existentiell kris. 
Men, för den som går med Kristus 
är hoppet aldrig ute. Runt det hoppet 
samlas de troende. Runt det hoppet får 
vi stilla oss och skala bort det som hetsar 
oss till att stressa, söndra, konsumera, 
hata, skrämmas och konkurrera. 
Vi bär himmelriket inom oss. Det är 
hoppet som aldrig slocknar.  
Jobs bok 12:7-10: 
7. Fråga djuren, de kan lära dig, 
himlens fåglar kan ge dig svar.
8. Fråga markens kryp, de kan lära dig, 
havets fiskar kan upplysa dig.
9. Finns det någon av dem som inte vet att 
detta är Herrens verk?
10. Han har alla varelsers liv i sin hand, 
varje människas ande. 

Hälsningar, pastor Therese
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November

  6 söndag 11.00 Minnesgudstjänst med 
ljuständning. Predikan, Therese 
Palmqvist.

  9 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal. 
18.00 Mötesplats Leksand.

13 söndag 11.00 Gudstjänst. Predikan, 
Therese Palmqvist. Sång, Maria Park, 
Kajsa och Bertil Jansson.

16 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal. 
18.00 Mötesplats Leksand.

20 söndag Ingen gudstjänst i Sammils-
dalkyrkan. Besök gärna en annan kyrka.

23 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal 
18.00 Mötesplats Leksand.

27 söndag 11:00 1:a advent   
Adventsgudstjänst för alla åldrar.  
Ta med familjen och fira in första 
advent hos oss!

December  
  4 söndag 11.00 Gudstjänst. Vi samm-

analyser gudstjänsten till Pingstkyrkan.
  7 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal 

18.00 Mötesplats Leksand.
11 söndag 11.00 Gospelgudstjänst med 

ReaL Gospel och Consuelo del Pilar. 
Predikan, Therese Palmqvist.

14 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
16 fredag 19.00 Julkonsert med 

Höglött´n. Kollekt.
18 söndag 11.00 Barngudstjänst för alla 

åldrar. 
26 måndag 11.00 Annandag jul.  

Missionsgudstjänst med insamling till 
Equmeniakyrkans internationella arbete.

Januari 
  1 söndag 18.00 Nyårsdagen. Ekume-

nisk gudstjänst i Leksands kyrka.
  8 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst.
15 söndag 16.00 Gudstjänst i Rättviks 

Missionskyrka med evangelist  
Per Alfredsson.

22 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Leksands kyrka. Ekumeniska 
böneveckan.

29 söndag 11.00 Gudstjänst för alla åldrar.

Ekumeniska böneveckan
Ekumeniska böneveckan samlar kyrkor 
och kristna i över 120 länder och är en 
bönevecka för kristen enhet.
2023 års tema är: ”Gör det goda, sträva 
efter rättvisa” (Jesaja 1:7). 
Vi firar ekumenisk gudstjänst i Leksands 
kyrka 22 januari.

Ny församlingsmatrikel
En ny församlingsmatrikel är på gång. 
För att den ska vara så aktuell som möjligt 
är det viktigt att du meddelar din nuva-
rande adress och telefonnummer. Lämna 
uppgifterna till Therese Palmqvist på mail 
till sammilsdalkyrkan.leksand@gmail.com  
eller på kyrkans telefon eller en lapp till 
kyrkans expedition. Tack!



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/


