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2 │  Sammilsdalkyrkan

. församlingsboken .

Hembud
Torsten Westerlund avled 4 mars i en 
ålder av 89 år.
Lena Westerlund avled 7 mars i en 
ålder av 87 år.
Han låter mig vila på gröna ängar, han 
för mig till vatten där jag finner ro. 

Ps 23

Sjukfrånvaro
Vår pastor, Therese Palmqvist är 
under våren sjukskriven.  
Vi får be för henne att hon får den 
vila och det tillfrisknade hon behöver. 
Under hennes sjukskrivning får vi 
hjälpas åt med uppgifterna i  
församlingen.  
Vice församlingsföreståndare, Iréne 
Ambjörn svarar på kyrkans telefon.
Du kan också vända dig till styrelsen 
om du har något församlingsärende.

Församlingskväll
Onsdag 26 april kl 18 inbjuder  
styrelsen till en församlingskväll. 
Vi har då möjlighet att samtala om 
det som är aktuellt i församlingen nu 
och framöver.

Hälsning från Sjukhuskyrkan
Årsmötet hölls i Falun i Nybrokyrkan                
11 mars och i närvaro av 23 personer.
Ordförande Inga-Lena Fredrixon 
hälsade välkommen och gav ordet till 
pastor Gunilla Sehlin, som är nyan-
ställd i Sjukhuskyrkan i Dalarna med 
placering vid Falu lasarett.
Gunilla Sehlin är uppväxt i Borlänge 
och lämnar en tjänst som föreståndare 
för Pingstförsamlingen i Borlänge. 
Hon började sitt arbete i Falun den 
27 februari i år med en sjukhuspastor 
tjänst  på 80 %.  (forts...)

Jesaja 53:2-6
Vem trodde vår predikan, för vem var 
HERRENS arm uppenbarad?
Som en späd planta sköt han upp inför 
honom, som ett rotskott ur torr jord. 
Han hade varken skönhet eller majestät.
När vi såg honom var hans utseende 
inte tilldragande.
Han var föraktad och övergiven av  
människor, en smärtornas man och 
förtrogen med lidande, lik en som man 
skyler ansiktet för, så föraktad att vi 
räknade honom för intet. 

Men det var våra sjukdomar han bar, 
våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara  
hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra  
överträdelsers skull, slagen för våra 
missgärningars skull. 
Straffet var lagt på honom för att vi 
skulle få frid, och genom hans sår är  
vi helade.
Vi gick alla vilse som får, var och en 
gick sin egen väg, men all vår skuld lade 
HERREN på honom.



Pastor Gunilla Sehlin introduceras 
för närvarande av sina kollegor från 
Svenska kyrkan och som arbetar vid 
Falu lasarett. Hon vet att arbetet 
kommer att innebära att våga vända 
blicken till och möta människor i 
olika skeden i livet, vuxna som barn.
Sedan mitten av januari arbetar  
pastor Josef  Pansell på 20 % vid 
Säters sjukhus.
Så tog årsmötet vid, med sedvanliga 
frågor som verksamhetsberättelse, 
ekonomisk redovisning och revision, 
budget 2023 samt val av ledamöter 
till styrelsen.
Årsmötet rekommenderade 2024 års 
bidrag från församlingarna till sjuk-
huskyrkan: 110 kr/församlingsmedl. 
Samma som innevarande år.
Styrelsen fick uppdraget att arbeta 
fram en ny aktuell broschyr om  
Sjukhuskyrkan i Dalarna.
Följande ledamöter valdes till 
styrelsen: Ordförande Inga-Lena 
Fredrixon. Övriga ledamöter:  
Ingrid Sammils, Julio Souza, Lars 
Friborg (nyval), Helena Fransson, 
Ann-Britt Lundin samt Carin  
Tärestam. Till kassör valdes Lars-
Åke Henriks. 
Årsmötet avlutades med tack till  
styrelsen för dess arbete och att vi 
alla gemensamt bad Välsignelsen.

Aarne och Sylvia Loogna, 
Ombud vid årsmötet
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. program .
April 
1 lördag 16.00 ”I en gummibåt mot 

framtiden”. Ruba Abdulla berättar 
om sin flykt till Sverige. Servering.

2 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Maria Park, Thomas Magnusson, 
Hans Jansson.

5 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
6 torsdag 18.00 Skärtorsdagsmässa i 

Leksands kyrka.
7 fredag 09.45 Långfredag.  

Samling vid klockstapeln, för kors-
vandring på Via Sacra. 
11.00 Ekumenisk långfredagsguds-
tjänst i Leksands kyrka.

9 söndag 11.00 Påskdagen. Gudstjänst.  
Kristus är uppstånden! Predikan, 
Per Wiman. Sång, Sofia Portström.

12 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
16 söndag 16.00 Cafégudstjänst.  

Påskens vittnen – Vi delar vår tro 
och våra tankar. Sång och musik 
med Anita och Thord Genborg.

18 tisdag 11.00 Styrelsen sammanträder. 
14.00 Tisdagsfika.

19 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
20 torsdag 19.00 Övning ReaL Gospel.
23 söndag 11.00  

Barngudstjänst för alla generationer.
26 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.  

18.00 Församlingskväll med samtal.
27 torsdag  19.00 Övning ReaL Gos-

pel i Rättvik. 
30 söndag 11.00 Gudstjänst i  

Leksands kyrka.



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/


