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Ändringar i utgivningen 2021

NYHET!
MAGASIN

MA

Magasin Leksand delas ut
på tisdagar i din brevlåda.
Magnus Åker
Säljare

ANNONSSTOPP:
Tisdagar kl. 14.00 för införande veckan därpå.

Välkommen in med er annons!

Magasin Leksand • Norsgatan 24 • LEKSAND
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
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RÖDSPÄTTAFILÈ
139
Finfin rödspätta till festligt pris! Fryst i filé
på ca 130–190 gram/st. Gäller hela v.6
eller så långt vårt lager räcker.

Välkommen in till oss!

kr
kg

Ord. pris 179 kr

ÖPPETTIDER mån-tors: 8.00–16.00 fred: 8.00–18.00 lör: 10.00–14.00
LAX

SKALDJUR

DELIKATESSER

DESSERTER

Övermovägen 11 • 0247-343 35 • sales@siljanslax.se • siljanslax.se

AGASIN
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siljanslax

Aktuella
aktiviteter...
Leksands Kulturhus

Rädda Barnens lokalförening
Rättvik-Leksand kallar till årsmöte.
Tisdag 9/3 kl 18.00
Årsmötet kommer att hållas digitalt.
För anmälan, ring 070-889 88 08
Årsmöteshandlingar kan erhållas via
e-post lf.rattvik@medlem.rb.se
Varmt välkomna!
Styrelsen

Aktuell information om våra
tjänster hittar du på
www.leksand.se/kultur

Bibliotek 0247-802 50
Museum & arkiv 0247-802 45

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 15 februari klockan 18.30.
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att du följer
sammanträdet på www.leksand.se/webbtv.
På mötet behandlas bland annat följande:
• Utökat aktieägarkapital DVAAB
• Bidrag till lantmäteriförrättning
• Kommunal borgen Sätergläntan
Du hittar övrig information om
sammanträdet på www.leksand.se/anslagstavla.
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Underrättelse
om bygglov

Leksands
Rödakorskrets
inbjuder medlemmarna till

Bygglov har beviljats 2021-01-21 av
samhällsbyggnadsutskottet för uppförande av
mobilmast med teknikbod, Näsbyggebyn 85:1
omr 3. Med hänsyn till att kretsen berörda
är svår att exakt definiera sker underrättelse
(enl. bestämmelserna i 9 kap. 25 § Plan- och
bygglagen) genom annonsering.

Kretsstämma

Torsdagen den 25 februari kl 18.00
på SAMMILSDALSKOLAN, Aulan
Kallelse och Dagordning skickas i
personligt brev till samtliga medlemmar
i Leksands Rödakorskrets. Motioner
skall inlämnas skriftligt och vara Kretsen
tillhanda senast den 16 februari.
Lägg en lapp i brevlådan.
Adress: Kupan, Leksandsv. 14.

Kungörelse om bygglovsbeslutet kommer att
publiceras i Post- och Inrikes Tidningar på
https://poit.bolagsverket.se.
Handlingarna finns tillgängliga på Leksands
kommun, Torget 5, 793 80 Leksand.
Den som motsätter sig beslutet ska skriftligt
lämna in en överklagan till Leksands kommun,
Byggavdelningen, Torget 5, 793 80 LEKSAND,
senast 3 mars. Överklagan ska vara adresserad till Länsstyrelsen Dalarna. Märk
överklagan med diarienummer 2020/1426

Anmälan om deltagande görs på telefon
076-7607649 Aina Bröms.
Maxantal på stämman är 30 personer.
Välkomna!
Styrelsen för Leksands Rödakorskrets

Byggenheten
Leksands kommun

Ha en trevlig vecka!
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MAGASIN

COVID
INFO
MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

Använd din mobiltelefon eller tablet,
scanna koden med
en streckkodsläsar
app som finns att
ladda ner kostnadsfritt
där appar finns.

Roll Up

ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
www.magasinleksand.se

Äventyrsgymnasiet | Fiskegymnasiet | Jaktgymnasiet
Skogsgymnasiet | Bygg- och Maskingymnasiet | Transportgymnasiet

Till dig som vill gå en gymnasieutbildning hos oss:

INBJUDAN TILL PERSONLIG KONTAKT MED EN LÄRARE
Helst hade vi velat bjuda hit dig och din familj och visa er skolan. Men även om vi inte kan
träffas på plats vill vi gärna få ett ansikte på varandra. Er lärare finns tillgänglig för dig och dina
föräldrar under hela våren för att prata om utbildningen och era funderingar. Ni kan t ex
höras på telefon, chatta eller träffas över Teams.
Anmäl dig här: www.alvdalen.com/personligt_ mote
Se digitalt öppet hus på YouTube
Följ oss på sociala medier
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94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Bra Fönsterputsning

God fortsättning & Bättre nytt år!!!

Hemstädning | Flyttstädning | Företagsstädning

Satsa på radioreklam – en investering som lönar sig.
Här kommer två finfina erbjudanden:

Vi är ett modernt bolag med ett utvecklat
kvalitetstänk. Vi sätter en stor ära i att
uppfylla dina önskemål. Vi erbjuder städoch servicetjänster för både privatpersoner
och företag, aIltid med ambitionen att hitta
rätt upplägg och servicenivå för just ditt
behov.

Paket A)
120 st, 20 sekunders reklambudskap.
Pris: 4.500:- + moms
Paket B)
50 st, 20 sekunders reklambudskap.
Pris: 2.900:- + moms

Tänk på att
utnyttja
RUT-avdraget!

Kontakta oss gärna för ett personligt besök
och en kostnadsfri offert.
Mattias Berglund
Tel: 0247-79 78 77
www.am-berglund.se

OBS samtliga priser inkluderar produktion!

Boka på 0250-10 505 (erbjudandet gäller t om 15/2 2021)

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Dalarnas
Gasellföretag 2016

Annons avd.
0250 – 10 505

SOPHÄMTNINGSSCHEMA 2021
Informationsbroschyren med
sophämtningsschema för perioden
1/3-2021 till 27/2-2022 kommer ut till
hushållen under vecka 7 och 8 så håll
utkik i din postlåda!
Observera att förra årets hämtningsschema sträcker sig till 28/2-2021.
Du hittar aktuella hämtningsscheman på
vår webbplats. Där kan du också söka
sophämtningsdagar för din adress med
hjälp av vår karttjänst:
dalavattenavfall.se/traktkarta
0247–44 100

dalavattenavfall.se
En bättre miljö idag och för kommande generationer.

7

Spätta i tomasås

4 portioner | ca 20 min
INGREDIENSER:

GÖR SÅ HÄR:

600 g färsk spättafilé
2 msk olivolja
2 skivade vitlöksklyftor
1 hackad gul lök
1 burk körsbärstomater
3 msk röd pesto
½ pressad citron
1 kruka färsk basilika
salt och peppar
4 port ris
(couscous eller pasta)

1. Koka riset enligt anvisning.
2. Värm oljan i en panna, fräs vitlök och lök utan
att den blir brun. Tillsätt tomater och pesto smaka
av med salt och nymalen svartpeppar. Koka några
minuter.
3. Lägg tomatsåsen i botten av en ugnsform. Lägg
spättafiléerna ovanpå. Pressa citron och stänk lite
olivolja över fisken. Sätt in i ugnen ca 10 minuter i
200°.
4. Toppa med basilika. Servera med
kokt ris.
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TA HAND OM
STÄMBANDEN
Halsduken är ett naturligt inslag i matchklädseln
för de flesta. Men det går givetvis lika bra att
använda halsduken ute i kylan för att hålla
stämbanden varma tills nästa gång vi kan ses i
Tegera Arena.
I vår webbshop finns halsdukar som håller dina
stämband i god form tills nästa gång vi gör mål
inför fullsatta läktare.
Pris från 199kr

shop.leksandsif.se
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www.magasinleksand.se
annons@magasinleksand.se
Välkommen in
med din annons!

STOPP
I AVLOPPET?

l

Högtrycksspolning l Tining av avlopp
l Filmning av avlopp l m.m.
30 år i
branschen.

Tel. 070-679 75 77

Promenad i Leksand, -17 grader
Foto Marina Strömbom Hammar
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Jakten på de försvunna
bilskatterna
Vad sägs om att ta bilen på skattjakt i bästa Indiana Jones-stil? Det finns nämligen försvunna
klenoder för mångmiljardbelopp ute på villovägar och såväl försäkringsbolag som bilmuseer
har utlyst miljoner i hittelön för många enskilda objekt. Varsågoda, här är de försvunna bilarnas heliga graal och deras senast kända positioner. Plocka fram läderpiskan och Fedorahatten
så väntar ett spännande äventyr på land - men även till sjöss!
Text: Jenny Nilsson och Johannes Gardelöf / © CNP AB
Foto: CNP A

Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

Aston Martin DB5 ”Goldfinger”
Stulen
Flygplatsen i Boca Raton, USA 1997
100 miljoner kr

Historiens spektakuläraste bilkupp inträffade 1997 vid en flygplatshangar i Florida. I sann James Bond-stil lyckades tjuvarna
bryta upp de gigantiska skjutdörrarna, undvika larmet och smuggla ut en unik Aston Martin DB5. Just det här exemplaret rattades
av Sean Connery i biorullen ”Goldfinger” och hade alla unika
gadgets. Det spekuleras fortfarande i vad som egentligen hände
den där juninatten och många riktar sina blickar mot ägaren. Han
köpte bilen för två miljoner kronor 1986 och fick ut 50 miljoner i
försäkringspengar elva år senare. Det hetaste tipset är att filmbilen
lastades ombord på ett transportflygplan och dumpades i havet.

Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

Bugatti Typ 57 SC Atlantic
Försvunnen
Molsheim, Frankrike 1938
1 miljard kr

Bugatti Typ 57 SC Atlantic är världens mest åtråvärda samlarbil
och av de tre kundexemplaren finns idag enbart två i originalskick.
Den sista har restaurerats efter en svår krock och saknar originalmotorn. Ettore Bugattis son Jean lät även bygga en skönhet till
sig själv - men efter 1938 försvinner alla däckspår av hans svarta
coupé med chassinummer 57453. Än idag letar skattjägare efter
bilen och skulle Bugattin hittas så talar vi om ett värde på över en
miljard kronor. Hoppet finns nämligen att hitta dyrgripen. Ettore
gömde sina dyrgripar strax innan nazisterna invaderande Frankrike och många tror att den rullande stilikonen står övergiven
någonstans - ovan eller under jord.
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Fortsättning nästa sida

Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

Chrysler Norseman
Saknad till havs
S/S Andrea Doria, Nordatlanten 1956
12 miljoner kr

Det glada 50-talet var kantat av galna konceptbilar och i täten låg ”The Big
Three”. Chrysler, Ford och General Motors visade upp nyheter på löpande
band och trion hade storstilade planer inför 1957 års bilsalong i Detroit.
Chrysler Norseman gjordes i samarbete med italienska Ghia och lastades
ombord på S/S Andrea Doria. Men på sin färd mot New York så kolliderade
fartyget med M/S Stockholm den 25:e juli 1956 och 56 personer omkom.
Det enda exemplaret av Chrysler Norseman ligger på havets botten strax
utanför ön Nantucket i nordöstra USA.

Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

DeLorean DMC-12 ”Tillbaka till framtiden”
Försvunnen
Honolulu, USA 2010
5 miljoner kr

DeLorean DMC-12 är en av världens mest ikoniska filmbilar tack vare tonåringen Marty McFly och uppfinnaren Emmett Brown. Vi talar naturligtvis
om ”Tillbaka till framtiden” som använde sig av tre originalbilar till filminspelningarna. Två av dessa ägs fortfarande av Universal Studios medan det
sista exemplaret kolliderar med ett tåg i tredje filmen. Vrakdelarna köptes
dock av Planet Hollywood som pusslade ihop karossen och placerade bilen i
taket på sin restaurang i Honolulu. 2010 stängde dock stället och sedan dess
är kärran spårlöst försvunnen.

Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

Duesenberg SJ-506
Försvunnen
Alger, Algeriet 1962
200 miljoner kr

”Den enda bilen som kan passera en Duesenberg är en annan Duesenberg –
med den första ägarens samtycke”. Kanske var det amerikanarnas berömda
slogan som fick racingföraren Emile Beghain att köpa sig en Duesenberg
SJ-506? Lyxbilen hade en åttacylindrig bensinmotor på 320 hästkrafter och
den förmögne parfymtillverkarens exemplar var ett av de sista som byggdes
då produktionen upphörde kort efter att Fred Duesenberg omkom i en bilkrasch. 1962 blev Algeriet självständigt från Frankrike och Emile tvingades
att fly landet utan sin älskade Duesenberg. Alltsedan dess är bilen spårlöst
försvunnen!

Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

Ferrari 375
MM
Gömd
Genua, Italien 1953
100 miljoner kr

Det var 1939 som Enzo Ferrari lade grunden till sitt bilimperium. Det mytomspunna företaget har några av världens mest eftertraktade sportbilar på
sin meritlista och spritimportören Dottore Enrico Waxs legendariska Ferrari 375 MM från 1953 är knappast något undantag. Den rike affärsmannen
sålde inte bara Enzos favoritwhisky - utan de båda herrarna var även goda
vänner. Dottore körde dock aldrig med sin ögonsten och efter transporten
till Genua så syntes aldrig dyrgripen mer. Experterna är övertygade om
att 375:an står undangömd någonstans och om den återfinns så rör det sig
förmodligen om en av världens mest välbevarade Ferraribilar.
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Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

Horch 855 Spezial Roadster
Försvunnen
Kiev, Ukraina 2014
20 miljoner kr

Horch 855 Spezial Roadster tillverkades i blott sju exemplar mellan åren 1935
till 1939 och idag finns endast tre kvar. En svart skönhet som står utställd på
Audi-museet samt en silverfärgad som ursprungligen köptes av Hermann
Göring. Det tredje exemplaret ägs av Ukrainas forna president Viktor Janukovytjs som tvingades fly landet efter våldsamma protester 2014. Men när hans
bilsamling skulle beslagtas av myndigheterna så var kronjuvelen spårlöst borta.
Om han själv lyckades smuggla med sig sin Horch eller om någon hann före är
fortfarande ett mysterium.

Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

Porsche 550 Spyder ”James Dean”
Stulen
Los Angeles, USA 1960
45 miljoner kr

James Dean omkom den 30 september 1955 i en tragisk trafikolycka med sin
”Little Bastard”. Det sägs att Hollywoodskådisens Porsche 550 Spyder har en
förbannelse vilande över sig och att två personer som köpte delar från olycksbilen förolyckades. Ändå vågade George Barris köpa vraket och lånade sedan ut
den krockade bilen till olika trafiksäkerhetsevents. Men vid ett tillfälle så brann
hela utställningen ner och när den räddade Porschen skulle köras vidare så
trillade den av transporten två gånger och till råga på allt dog chauffören. Det
var just under en körning mellan Miami och Los Angeles som den legendariska
Porschen stals.

Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

Renault Type CB Coupe De Ville
Saknad till havs
RMS Titanic, Nordatlanten 1912
3 miljoner kr

Familjen Carter steg ombord som förstaklasspassagerare på Titanic i
Southhampton den 10:e april 1912. Med sig hade de sin fabriksnya Renault
Type CB Coupe De Ville som förvarades i en trälåda på nedre däck. Runt
midnatt kolliderade fartyget med ett isberg som skar upp 90 meter av skrovet
och på blott två timmar och fyrtio minuter sjönk Titanic till botten. 1514
passagerare och besättningsmän miste livet då det inte fanns tillräckligt med
livbåtar ombord. William Carter med familj överlevde - men den enda bilen
ombord vilar nu på havets botten.

Bilmodell:
Status:
Senaste position:
Uppskattat värde:

Shelby GT 500 “Jim Morrison”
Stulen
Los Angeles, USA 1969
20 miljoner kr

Rockartisten Jim Morrison var stolt ägare till en mörkblå Shelby GT 500 från
1967. Muskelbilen var en gåva från skivbolaget Electra Records efter The
Doors stora succédebut samma år. På väg hem från en spelning i Los Angeles
1969 krockade Jim bilen och övergav den på Sunset Boulevard. Dagen efter
begav han sig för att hämta sin ”Blue Lady” - men bilen var spårlöst borta. Vad
som egentligen hände med Shelbyn är ett lika stort mysterium som sångarens
plötsliga bortgång. Jim hittades i ett badkar på ett hotell i Paris 1971, men
dödsorsaken är än idag en gåta.
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Lösning korsord v.4

Ansvarig utgivare:
Magnus Åker 070-746 56 91
magnus.aker@bokstaven.se
Postadress:
Norsgatan 24, 79330 Leksand
Redaktion:
Norsgatan 24, Leksand
Telefon:
0247-132 01
Annonsering:
Manus eller färdigt material
skickas till
annons@magasinleksand.se
Hemsida:
www.magasinleksand.se
Annonssäljare:
Kristina Haag 070-746 56 93
kristina.haag@bokstaven.se
Manusstopp:
Tisdagar kl. 14.00 för
införande veckan därpå.

(OBS! Andra inlämningstider kan
förekomma vid t.ex. storhelger)

Utdelningsdag:
Tisdagar
Tryckeri:
Bokstaven AB
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Melodikrysset v.6 - 13 februari
1

3

4

6

7

2
5

Distributör:
Posten
Upplaga:
12 500 ex
Tidningens ansvar för fel är
begränsat till högst annonskostnaden. För uteblivet eller
felaktigt publicerat material
ansvaras ej.
När du skickar in en läsarbild till oss så
ger du oss (Bokstaven AB) automatiskt
tillstånd att använda bilden som dekor,
i redaktionell text eller som läsarbild i
alla våra produkter. För all annan
användning av bilden krävs upphovsrättsinnehavaren tillstånd. Du behåller
naturligtvis alla rättigheter till bilden!

8
10

9

11

12

13

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
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ÄNDRADE ÖPPETTIDER!
Under rådande MAGASIN
omständigheter så är kontoret bemannat

Måndag 8-12 • Tisdag 8-16 (Lunchstängt 12-13)• Onsdag 8-12
Torsdag Stängt • Fredag Stängt
Naturligtvis kan ni alltid nå oss via telefon Kristina 070-746 56 93, 0248-136 00
MAGASIN

annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
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......Smått & Gott.....................................
TULAVIPPAN

Vintertid: Måndag- tisdag STÄNGT
Ons-fred 12-17, Lörd-sönd 10-15
Östtjärna 110 f.d. Folkets Hus, Djurås.
Hyr plats och vi säljer dina prylar.
Välkomna! Info ring 070-419 32 17

Slipar saxar, knivar m.m.
Reparationer även symaskiner.
Kan hämta och leverera. Ring 070-398 32 29

SKOLHUSBODEN VÄSTANNOR

KÖPES

Antikt och Kuriosa
Söndagsöppet 11-15
(andra dagar enligt överenskommelse)
Västannor Skolhusvägen 17
Tel. 0247-33556. VÄLKOMNA!

Rökbord med lös kopparbricka med rosor.
073-10 10 199

TACK
för uppvaktningen
på min 85-årsdag.
Jag hoppas att våren
kommer snart så vi kan
ses på firman igen.
Gösta

......................................... Smått & Gott...........
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Jaha?
Vad har vi då att se fram emot 2021? Ja, jag önskar att jag kunde ge ett helt sanningsenligt svar
på det. Utvecklingen med vaccin mm får ge förutsättningarna. Men vi planerar som om 2021
ska bli av i alla fall! Vi har en marionett-utställning på våren och öppnar sedan en timmerhusutställning någon gång i maj. Vi hoppas kunna
fylla sommaren med mycket program och aktiviteter kring timmerhus. Vi hoppas också att
läget är sådant att vi kan komma igång med föreställningar och konserter i större skala än förra året, men som sagt, vi får se. Jag hoppas, och
tror, att Leksands kulturliv reser sig igen framåt
sommaren och att vi tillsammans har besegrat
Corona-spöket som kastat sin skugga över allt
det senaste året. Framtidstro och hopp kan ta
oss långt! Var rädda om er.

inställt… Nåja, en del att minnas blev det ju ändå.
Utställningarna rullade på i kulturhuset och vi
hade en jämn, men inte så strid, ström av besökare ända fram till vi tvingades stänga kulturhuset i
början av december. Vi fick också möjligheten att
göra en filmserie kring midsommarfirandet i Leksand. Ett blekt surrogat för det ”riktiga” firandet
visserligen, men vi fick nu chansen att lyfta fram
de som inte alltid står främst i ledet på ett trevligt
sätt. Vi genomförde också Leksands Kammarmusikfestival i slutet på juni. Den fåtaliga publik vi
kunde välkomna på grund av restriktionerna fick
en desto större konstnärlig upplevelse. Spelhungriga musiker av yppersta klass som inte mött en
publik på länge gav oss tre minnesvärda konserter. Det blev de små arrangemangens sommar, alla
stora publikdragare blev inställda.

Men turisterna kom ändå, i mindre grupper. Vilket väl visar att attraktionskraften i bygden inte
står och faller med om vi kan fylla Gropen eller
inte. Året fick ett trevligt och mycket minnesvärt
slut när jag fick äran att dela ut Leksands kulturstipendium till ”Mr Midsommar” – Anders Tull.
Motiveringen löd - Anders Tull tilldelas Leksands
kommuns Kulturstipendium år 2020 för sin entusiastiska och helhjärtade insats för kulturlivet
i Leksand. Som en kunnig och kompetent mångsysslare återfinns han i många kulturella sammanhang där han både värnar och bevarar, men också
utvecklar våra traditioner och seder. Inte minst
personifierar han världens största midsommarfirande som ”Mr Midsommar” i Gropen. Välförtjänt, grattis Anders!

Pär Ohlsson
Kulturchef Leksands kommun
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Säljes!
Skidor + stavar. Skidlängd
1.95 + stavar, 200:Slalompjäxor
Salomon, storlek 46-48,
+ stavar, 200:Längdskidor
äldre + stavar, 200:-.
eller allt 500:-.
073-177 69 34 (Mora)

Bostad! Övrigt!
UTHYRES! LÄGENHET
Trea på 85,5 kvm i centrala Rättvik
uthyres tills vidare.
Tillträde 1 maj 2021.
Krav på ordnad ekonomi och goda
referenser.
070-2128342

---------------------------

Försäljning av Lovikkavantar,
raggsockor och stickade mössor,
vetebullar, Silviakakor och semlor.
Lördag 13/2 kl. 10.30-13.30.
Skogsbacken 10 Leksand/ Utomhus

UTHYRES!
Fullutrustat Möblerat hus 63 kvadrat
öppen planlösning med sovloft djur/
rökfritt passar 1-2 personer uthyres
snarast i Djura fast inkomst/goda
referenser krävs 7500 kr/mån
070-8583563

---------------------------

---------------------------

---------------------------

Köpes!
---------------------------

BYTE LÄGENHET
Leksand-Stockholm
Fin ljus 2:a, BV, 56 kvm, hyra 4500:Hörnlägenhet, balkong,
centralt läge, centrum (Noret)
0736-488 739

---------------------------

KÖPES
--------------------------Fastighet med uthus, lador.
Hus önskas hyra!
Boningshuset behöver ej vara beboeligt.
Eller fastighet för uppförande av uthus Önskar hyra hus i eller i kringliggande
byar runt Leksand.
eller förråd för förvaring av bil.
Allt av intresse, även större.
Mora-Orsa-Rättvik.
Ring: 072-3099500
070- 686 38 33

---------------------------

---------------------------

---------------------------

Uthyres!
Vackert litet gårdshus,
fullt modernt renoverat.
Uthyres kortare eller längre tid
i byn Lycka, Leksand.
För mer info. 0723-96 22 60

---------------------------

---------------------------

Kom och se mina akvareller
på Siljans kondis, mittenrummet,
tom v 8!
Olle Bergdahl
Välkomna
Tänk på att hålla avstånd!

Butikslokal i Tällberg uthyres.
Mitt i Tällberg vid Åkerblads Hotell
finns en butikslokal ledig att hyra,
3500:-/månad.
För visning och frågor kontakta Jerk,
070/542 66 39

En bra bättre begagnad köksspis (häll)
önskas köpa , 60 cm.
Dubbdäck köpes!
Vill få tag på bra begagnade dubbdäck
185/70 R14 (5 bults), behöver
egentligen bara ett!
073-6556351 /Dan
Pingisbord köpes (fullstort)
Paul
0703759658

Drabbad av skogsbolag?
Känner du dig lurad, nonchalant och
oansvarigt bemött, eller vet du om
något annat övertramp/olämpligt
agerande.
Skicka din berättelse till
avverkad@outlook.com

---------------------------

Knappdragspel köpes
Litet, 3-, 4-, eller 5-radigt.
0730-431066

PLANKET
100:Manusstopp tisdagar kl. 14 för
införande tisdagen veckan därpå.

--------------------------För 100 kr publicerar vi er
privatannons i Magasin Leksand,
RättviksNytt och Masen.
Har du som privatperson något du
vill köpa, sälja, byta, efterlysa m.m.
Du använder upp till max
25 ord/annons.
Maila in din text till
annons@magasinleksand.se
märk med ”Radannons”

---------------------------

SKIFFER KÖPES. Takskiffer, tunnt
inomhusskiffer, utomhusskiffer
0730-941459

Det gäller alltså
INTE företag / föreningar

--------------------------7b

Läsarbild

En snöuggla landade i våran trädgård
Fotograf Birgitt Busch
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Vår kära Mor,
Farmor och Svärmor

Vår kära

Kerstin Moll

Ency Johansson

* 12 januari 1932
har stilla insomnat
Rättvik
16 januari 2021

* 12 januari 1936
har lämnat oss
i stor sorg och saknad

Göran
Adam

Björken, Siljansnäs
31 januari 2021
LOTTA och GÖRAN
med familjer

Pelle och Helen
Patrik, Linda, Elin, Erik

Thomas
Vincent

Eva
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

När Far gick bort,
ensam blev Din strid
Nu kära Mor,
har även Du fått frid
Sov, kära två,
som delat livets öden

Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt.
Hören något går och viskar,
går och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty denna jorden
den är icke riket ditt!

Ceremoni sker vid
ett senare tillfälle
Tänk gärna på
Cancerfonden Pg 901986-0

Begravningen äger rum i kretsen av de
närmaste. Tack till personalen på
Mosippans äldreboende.
Siljans Begravningsbyrå

Se minnessidor.fonus.se
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Varmt tack
till alla som har hedrat vår käre

Kurt Östman

Min älskade Make
Vår käre
Pappa, Morfar, Farfar och Farfarsfar

vid hans bortgång.
Ett särskilt Varmt Tack till Hemtjänsten
och Palliativa teamet i Leksand

Bruno Hopstadius

Eva med familj

* 12 juli 1938
har gått hem till sin Fader
Heden, Leksand
20 januari 2021

Kerstin
Cecilia och Alf
Anders och Rose-Marie
David och Annica
Staffan och Charlotte
Johan och Elizabeth
med familjer

#FÖR VARJE BARNS RÄT T

Släkt och vänner
Jag är din för evigt Herre
Jag får vandra vid din hand
Du är med mig alla dagar
För mig fram till livets land
Ett diskussionsmaterial om FN:s konvention
om barnets rättigheter

Begravningen äger rum i kretsen av de
närmaste. Tänk gärna på Alpha Sverige
bg 5800-4219 eller Cancerfonden
givartelefon 010-199 10 10.
Siljans Begravningsbyrå
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LEKSAND DJURA SILJANSNÄS
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat

Pastorsexp. 0247- 807 00

Kyrktaxi 0775-505 050

Kyrkoårets söndag: Fastlagssöndagen
Vi börjar med enklare andakter/söndagsgudstjänster med max 8 personer, enligt rådande restriktioner.

Djura församling

Leksands församling

Söndag 14 februari
16:00
Gudstjänst
Per Rönnegård, präst. Ulf Skagerstam,
musiker. Max 8 deltagare.
Djura kyrka

Leksands kyrkan öppen dagl. 9:30-15:30.
Samtal med präst? Ring John Sund, 0702611631 eller Sten Boman 070-2611635 för
samtal enl ök.
Jourhavande präst Ring 112 och be att få bli
kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar
är präst inom Svenska kyrkan. Alla dagar 17:00
- 06:00. Samtalet är gratis. Väntetiden ca fem
minuter.

Siljansnäs församling
Öppettider
Expeditionen öppen onsdagar 10:30-12:00
Kyrkan öppen dagligen, kl: 9:00-16:00

Digital andakt
Söndag 14/2 kl. 11:00
Förinspelad från Siljansnäs kyrka. Per Rönnegård,
präst. Oscar Englén, orgelelev.
Act Svenskakyrkans fasteinsamling startar.
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat/
digitalandakt.
Hemsida/sociala medier

Tisdag 9 februari
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan
Fredag 12 februari
13:00-15:00 Kyrka på torget
Försäljning av fastlagsris och bröd mm.
Alla intäkter går till ACT Svenska kyrkan och
årets fasteauktion.
Söndag 14 februari
10:00 och
Gudstjänst
11:00
Joel Ludvigsson, präst. Fumiko Okino,
musiker. Max 8 deltagare/gudstjänst
Leksands kyrka
Tisdag 16 februari
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan
12:00
Lunchbön
Max 8 deltagare.
Leksands kyrka
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Onsdag 10 februari
Öppen kyrka
9:00-9:30
Kyrkan öppen för enskild andakt.
Präst finns tillgänglig för samtal.
Siljansnäs kyrka
Promenad
9:30 och
Vi träffas utanför Prästgården.
13:00
Prästgården /ute
Söndag 14 februari
Gudstjänst
10:00 och
Per Rönnegård, präst. Liselott Ambjörn,
11:00
musiker. Max 8 deltagare/gudstjänst.
Biljetter kan hämtas i kyrkan fredag och
lördag.
Siljansnäs kyrka

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand
www.leksandpingst.se

Vecka 6
Söndag 14 feb. 11.00 Gudstjänst. Livesändning på
Youtube och Facebook.
Marie-Louise Grönroos
För mer information se vår hemsida leksandpingst.se

I samarbete med

v. 6
9/2
13/2

19.00 Hur mår du min själ?
17.00

Programserie i 8 delar med
Mikael Hansson. Del 3, Vila, kost
och motion
Församlingens Årsmöte, via länk

Söndag 14/2
09:30. Söndagsskola
11:00. Gudstjänst.
Predikan av Stefan Samuelsson.

14/2 11.00 Gudstjänst
Endast
online!

Mikael Hansson predikar

Frikyrkan Siljansnäs

Sänds via hemsidan: frikyrkan.se eller
YouTube: Frikyrkan Insjön

Björkbergsvägen 28, Siljansnäs
Mer info: www.frikyrkan.cc

Svenska kyrkan
ÅHLS FÖRSAMLING

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

INSJÖN

www.svenskakyrkan.se/ahl

Småhl Singers. Åhls kyrka.
Kyrkan bemannad och öppen för ljuständning och egen andakt.
Förinspelad digital andakt i samarbete med Leksands pastorat.
Andakten hittar du på:
https://svenskakyrkan.se/leksandspastorat/digitalandakt.
För aktuell information – se församlingens hemsida och Facebook.
Tors 11/2 kl. 16-16.45
Sön 14/2 kl. 11-12
kl. 11.00

KYRKTAXI för att ta dig till gudstjänster och aktiviteter.
Sverige Taxi 0775 50 50 50
Beställ dagen före. Boka hemresa samtidigt. Enkel resa 10 kronor.

VAR MED OCH RÄDDA LIV
Swisha valfritt belopp till 123 000 4663
När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Svenska Röda Korset.
Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet
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Foto: Deborah Rossouw / Ikon

FASTEAKTIONEN 2021

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av
SWISHA
TILL
Tillsammans
vi görabåde
skillnad.
coronapandemin.
När
samhällen
slagitskan
sönder
socialt och
Din gåva gör det möjligt.
900
1223
ekonomiskt , fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med partner
svenskakyrkan.se/act
att arbeta långsiktigt
och rättighetsbaserat. Under coronapandemin har
åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gjort att människor
förlorat arbeten, mattransporter når inte fram till flyktingläger och våld
i hemmen ökar. De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de
som har minst möjlighet att skydda sig.

Det här gör vi i våra församlingar:

”En kopp omtanke” 1/3-26/3: Beställ kaffe/thé, hembakade

kakor. Hemleverans enl ök. inom komunen. Se kommande annonsering.

UNDER SAMMA
HIMMEL

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

LEKSANDS FÖRSAMLING KYRKA PÅ TORGET på Noret i Leksand:
FASTEAKTIONEN 2021
Fredag 12/2
kl. 13-15 Fasteris och brödförsäljning
Fredag 19/2 kl. 13-15 Brödförsäljning mm
Fredag 5/3 kl. 13-15 Brödförsäljning mm
Fredag 19/3 kl. 13-15 Brödförsäljning mm
SILJANSNÄS FÖRSAMLING Fastlagsris och brödförsäljning
14 mars, söndag 11.00 - 16.00 i Siljansnäs kyrka .
DJURA FÖRSAMLING Livsloppet

Coronapandemin tvingar miljoner människor
27 mars. Brödförsäljning, tipspromenad (om restriktioner tillåter)
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

Alla intäkter går till Act Svenska kyrkan

SWISHA TILL

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

svenskakyrkan.se/act

