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2 │  Sammilsdalkyrkan

. församlingsboken .
En bön

Öppna våra ögon för din sanning, 
öppna våra ögon för din vilja.
Öppna våra hjärtan för din kärlek, 
öppna våra hjärtan för din glädje.
Öppna våra händer för ditt arbete, 
öppna våra händer för varandra.
Amen.

Hembud
Ruth Hammar avled 12 februari 
2023 i en ålder av 97 år.
Sedan hörde jag liksom en mäktig röst 
från en stor skara i himlen säga:  
Halleluja! Frälsningen och äran och 
makten tillhör vår Gud.            Upp 19:1

Bön och offerdag
Bön och offerdag för pastors och 
diakonutbildningarna 12 mars.
Gud kallar och rustar människor 
till särskilda tjänster. Med kunskap 
i bagaget blir det lättare att göra 
ett bra jobb. En del av pastors- och 
diakonutbildningarna finansieras av 
statliga bidrag, men inte allt.
Predikoövningar, terapeutsamtal, röst- 
och talteknik och andlig vägledning 
är bara möjligt om vi hjälps åt. Ge för-
samlingens framtida pastor och diakon 
möjlighet till den bästa utbildningen. 

Hälsning från årsmötet
Församlingens årsmöte hölls 11 
februari. Vi är glada för de som ville 
väljas till olika uppdrag, och tackar 
dem som avslutat uppdrag.
Till församlingens styrelse valdes, 
Lena Rasche, Bengt Ryss,  
Ingvar Sundell, Maria Simonsen, 
Darsha Feder och Maria Park.

Återbruket
Under 2022 samlade vi in 7 355 kr 
genom vår försäljning av bl.a åter-
brukade textilier vid vårt Återbruks-
bord i församlingssalen. 
Dessa pengar skänks vidare till  
sociala fonden i Belarus, ett av 
Equmeniakyrkans många interna-
tionella projekt i utsatta områden 
i världen. Sociala fonden i Belarus 
anordnar bland annat sommarläger 
för barn.

"Strax utanför staden Kobrin i syd-
västra Belarus ligger Baptistunionens 
lägergård Zhemchuzhinka, ”Lilla 
pärlan”. Här är det full aktivitet hela 
somrarna med läger som hela tiden 
avlöser varandra.
När sommaren är slut har ca 1200 
barn från hela landet fått några  
härliga dagar på läger. Många av bar-
nen som kommer hit har olika former 
av cancer, med största sannolikhet 
orsakad av nedfallet från  Tjerno-
bylolyckan i Ukraina 1986.  
Andra barn kommer från socialt 
utsatta förhållanden.  ( forts...)



(forts...) Att under några dagar få 
leva lägerliv med sport, hantverk, 
musik och nya vänner är en välkom-
men paus från vardagens bekymmer. 
Under lägerveckorna sås det också 
många frön av tro då 50-60% av 
lägerdeltagarna kommer från hem 
som inte är vana att gå till kyrkan. 
Frön som med tiden kanske kommer 
att gro och växa.” -  
(Text  från Equmeniakyrkans hemsida)  
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/
internationellt/belarus/

Tack till dig som handlat något från 
Återbruket! Vi vill passa på att upp-
muntra alla som har ett hantverks-
intresse att bidra till vårt Återbruks-
bord. Det kan vara allt ifrån hemgjord 
sylt till raggsockor, eller något begag-
nat du kan sälja. Du sätter priset själv. 
Under 2023 kommer vi söka upp ett 
nytt projekt inom Equmeniakyrkans 
internationella arbete som Återbrukets 
insamlade medel får gå till.
Tack för ditt bidrag!
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. program mars .
1 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
4 lördag 16.00 ”Glimtar från mitt missionärsliv”.  

Allan Kristensson berättar. Servering.
5 söndag 16.00 Gudstjänst i Sammilsdalkyrkan tillsammans med 

Leksands församling. Predikan, John Sund.
8 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
9 torsdag 19.00 Körövning ReaL Gospel i Sammilsdalkyrkan.

12 söndag 11.00 Gudstjänst. Bön och offerdag för pastors och  
diakonutbildningarna. Predikan, Therese Palmqvist.

15 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
19 söndag 11.00 Gudstjänst.
22 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
23 torsdag 19.00 Körövning ReaL Gospel i Sammilsdalkyrkan.
26söndag 11.00 Barngudstjänst för alla generationer.
28 tisdag 14.00 tisdagsfika. 
29 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal.
30 torsdag 19.00 Körövning ReaL Gospel i Rättviks missionskyrka.
  april

1 lördag Miniretreat.  
Mer information om tid och anmälan kommer senare.

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/belarus/
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/belarus/


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/


