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”Följ med och se”. Johannes 1:39
De första kristna kallades inte för kristna. Det var först när tron spred sig upp till
Antiochia, en plats som ligger i dagens Syrien som uttrycket kristen började att
användas. Innan dess användes helt andra ord. Bland annat användes uttrycket
”vägens folk”.
Det är en bra formulering för det säger vad kristen tro handlar om. Man blir inte
kristen för att man har uppfyllt vissa krav. Det avgörande är inte vem man är eller
vad man åstadkommit, utan vart man är på väg.
När man i skolan sätter betyg mäts alla utifrån samma måttstock, men så funkar inte
kristen tro. Ingen mäts utifrån någon annat än sig själv, kristen blir man inte på grund
av vem man är utan vart man är på väg.
Det första steget till kristen tro kan börja med en vän som är kristen.
Tillsammans med en vän som tror kan man göra helt andra upptäckter. Tillsamman
med en vän som tror kan man gå till Gudstjänst och liksom tjuvlyssna därför att man
är där med en vän. Fördomar försvinner tillsammans med en vän som tror och nya
mysterier växer fram.
Det är i relation till dig som tror som en egen tro kan växa fram som ett livsalternativ.
”Följ med och se” var svaret till en man som var tveksam inför Jesus.
”Du kan vara den vännen”.
Guds välsignelse i ditt missionsuppdrag önskar Pastor Per

Expedition
Pastor Per Dalström nås på telefon alla dagar utom måndagar. Sylvia Loogna har
varit behjälplig med expeditions/värdinneuppgifter, men har inte de uppgifterna
längre. Darsha Feder har hand om frågor gällande uthyrning av kyrkans lokaler. Till
kommande årsmöte får det tydliggöras vem som har hand om olika praktiska uppgifter
i församlingen.
Vi gratulerar
Ruth Hammar 92 år, 26 november
Rakel Lind 80 år, 29 november
Kallelse till församlingsmöte
Välkommen till församlingsmöte onsdag 29 november kl 18.00 (Obs dagen)
Mötesplats Leksand
Språkcaféet på tisdagskvällarna byter namn till Mötesplats Leksand, detta för att
tydliggöra att alla är välkomna till gemenskapen på caféet! Det är så mycket mer än
språkträning!
Namnändring
På tidigare församlingsmöten har vi tagit upp att det är tid för namnändring av vår
församling. Bakgrunden till detta är Equmeniakyrkans bildande, då tre samfund blev
en helt ny kyrka. Det finns två namnförslag – Sammilsdalkyrkan och Equmeniakyrkan
Leksand. På nästa församlingsmöte kommer vi att rösta mellan de två förslagen.
Samtalskvällar
Den 8/11 blir det en samtalskväll i missionskyrkan med temat ”tro hopp och framtid”.
Det är Tony Karsbo och Samuel Wennstig ifrån Bilda som föreläser samt leder oss i ett
samtal kring våra framtidsfrågor. Både Tony och Samuel är pastorer i grunden och vet
hur en församling
fungerar. Medarbetarna i Bilda bär på en enorm erfarenhetsbank då dessa har
möjlighet att följa händelseutvecklingen i de olika församlingarna. Det ligger i Bildas
intresse att inte bara rapportera in verksamhet och kulturrapporter, utan även coacha
församlingar i dess utvecklingsarbete.
Vi startar kl 18.00 med att vi serveras smörgåstårta med kaffe, pris 40kr.
Denna samtalskväll kommer att följas upp med ytterligare samtalskvällar på
vårterminen. Vi ifrån styrelsen önskar att du prioriterar denna församlingskväll då den
handlar om församlingens fortsatta framtid.
Guds välsignelse önskar Styrelsen/Pastor
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Onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
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Söndag 11.00 Gudstjänst med ljuständning och nattvard. Predikan, Per Dalström.
Sång, Sofia Portström.
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Tisdag 14.00 Café Tisdag. Dagens gäst är Mikael Hansson, pastor i Siljansnäs som
berättar om sin väg till kallelsen.
18.00 Mötesplats Leksand.
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Onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
18.00 Samtalskväll. Tony Karsbo och Samuel Wennstig från Bilda samtalar med oss
om församlingsutveckling under temat ”Tro, hopp och framtid”. Servering.

11 Lördag 18.00 Föreläsning av Elise Lindkvist. Känd från sitt engagemang för utsatta
kvinnor på Malmskillnadsgatan i Stockholm.
12 Söndag 11.00 Gudstjänst. Elise Lindkvist. Sång, Malin Dalström och 			
Marianne Skagerstam.
14 Tisdag 18.00 Mötesplats Leksand.
15 Onsdag 10.00 Bibelläsning, bön och samtal i andaktsrummet.
19.00 Föreläsning av Britt-Mari Laurell. ”Stressad, utbränd, gnällig eller bara trött”.
19 Söndag 11.00 Gospelgudstjänst med ReaL Gospel. Gemensamt med 			
Leksands församling.
21 Tisdag 14.00 Café Tisdag. En resa till Krakow i Polen. Per Dalström, 			
Iréne och Ragnar Ambjörn berättar.
18.00 Mötesplats Leksand.
22 Onsdag 10.00 Bön, bibelläsning, samtal i andaktsrummet.
23 Torsdag 18.00 Styrelsen.
26 Söndag 11.00 Gudstjänst. Predikan, Tomas Magnusson.
28 Tisdag 18.00 Mötesplats Leksand.
29 Onsdag 10.00 Bön, bibelläsning och samtal i andaktsrummet.
18.00 Församlingsmöte. (Obs dagen) Soppas serveras.
30 Torsdag 19.00 Sinnesroandakt i Övre salen.
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