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2 │  Sammilsdalkyrkan

Första söndagen i februari är det 
kyndelsmässodagen, där 
bibeltexterna handlar 
om uppenbarelsens 
ljus. I februari får 
vi också glädja oss 
åt att dagarna blir 
ljusare! 
Du får tre korta 
böner att be i 
februari.  De är 
från ”Bönboken - 
tradition och liv”.
Gud, kom med ditt 
ljus och lys upp allt 
mörker. 
Gudomliga ljus i mitt 
hjärta: genomlys min tanke,   
min känsla, min handling.

Jesus, när det skymmer tänder vi 
ett ljus och tänker på dig, som 

är världens ljus.  L ys in i 
våra hjärtan. Hjälp 
oss också att sprida 
ljus till andra.
I våra gudstjänster 
tänder vi varje 
söndag barnens 
ljus i ljusbäraren, 
och ber för de 
barn vi möter i 
våra barnguds-

tjänster, vi ber för 
barn i vår närhet, 

för barn i Leksand 
och för barnen som 

har det svårt runt om i 
världen.  Hoppas du är med i 

bönen för barnen.

. församlingsboken .

Hembud
Anna Brisell avled 17 december 2022 
i en ålder av 96 år.
Om vi lever, lever vi för Herren, om vi 
dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever 
eller dör, tillhör vi alltså Herren.

Bön och bibelsamtal
På onsdagar kl 10 är du välkommen 
till andaktsrummet för bön och 
bibelläsning och samtal om söndagens 
texter. Om du inte har möjlighet att 
komma kanske det passar att du ber 
där hemma, så ber vi ändå tillsam-
mans. Du får du gärna höra av dig om 
du vill att vi ber för något speciellt. 

Ekumeniska böneveckan
Ekumeniska böneveckan inleds med 
en ekumenisk gudstjänst i Leksands 
kyrka söndag 22 januari. 
Veckan därefter samlas vi till bön  
kl 18.00:
Måndag 23/1, i Pingstkyrkan.
Tisdag 24/1, i Pingstkyrkan.
Onsdag 25/1, i Sammilsdalkyrkan.
Torsdag 26/1, Mässa i Leksands 
kyrka.

Tisdagsfika
Tisdag 24 januari och tisd 28 februari 
kl 14.00 är du välkommen på fika 
och gemenskap i församlingssalen.

Rom 14:8
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. februari .

Vinterkonferens i Rättvik
Samåkning ordnas med avfärd till 
Rättvik från Sammilsdalkyrkan 
15.30 både lördag och söndag.   
Gäller möten kl 16.

Årsmöte
Kallelse till församlingens årsmöte 
lördag 11 februari kl 15.00  
i församlingssalen.
Alla medlemmar hälsas varmt  
välkomna! Servering!

1 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
5 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst.  

Predikan, Therese Palmqvist. 
8 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.

11 lördag 15.00 Församlingens årsmöte.

12 söndag 11.00 Barngudstjänst för alla generationer.
15 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
16 torsdag 19.00 ReaL Gospel övar. 
19 söndag 11.00 Café Gudstjänst i församlingssalen.  

Maria Park m fl. Vi får möjlighet att dela med oss av vår tro 
och våra tankar.

22 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
26 söndag 11.00 Gudstjänst.
28 tisdag 14.00 Fika och gemenskap i församlingssalen.

VINTER Lördag 14/1 - söndag 15 /1 

Rättviks missionskyrka 

KONFERENS 
Torggatan 10 

•• 

MED PAR 
ALFREDSSON 

111/1 

15/1 

09.00 
Herrfrukost. Kostnad 75 kr. 
Anmäl via sms: 076-505 31 25

16.00 
Seminarium. Pär Alfredsson. 

18.00 
Kvällsmöte. Pär Alfredsson m.fl. 

16.00 
Gudstjänst. Pär Alfredsson.

= Rättviks missionskyrka 
EQUMENIAKYRKAN 



SILJANS
Begravningsbyrå

070-301 49 00  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/


