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94,1 & 89,1 MHz

Det börjar bli KALLT!

Vi flyttar in verksamheten

Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Radio Siljans
hockeyfönster med Stellan
Kvärre är tillbaka.

KYRKIS
För barn 0-5 år med vuxen
SÅNG LEK OCH FIKA

Få kommentarerna,
analyserna och
nyheterna kring
Siljanslagens
hockeyligor.

Varje onsdag 11.15 med repris 17.15 eller som
VIP lyssnare när du vill på radiosiljan.com

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Leksands
församling
Måndagar
10.00 -12.00
S:t Persgården,
Leksand

Siljansnäs
församling
Onsdagar
14.00-16.00
Siljansnäs
prästgård

Åhls församling
Tisdagar
9.00-11.00
Åhls Prästgård,
Insjön

Djura
församling
Torsdagar
14.00-16.00
Djura
Sockenstuga

Annons avd.
0250 – 10 505

Julmarknad

Lilla
Blomstershopen
Yttermo

Lördag 20/11
kl. 10-16
Julgranar • Kransar • Amaryllis • Julväxter
• Hantverk • Pepparkakor • Tryffel från
Finsmakeriet • Glögg • Kaffe • Korvförsäljning

Varmt Välkomna!

Yttermo Larshansesgattu 5 • 070-436 28 36 • lillablomstershopenyttermo
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Leksands Kulturhus

JULMARKNAD

Utställning i museet VÄGSKÄL 2021
Själens verkstad - invävda drömmar!

SOCKENSTUGAN
SILJANSNÄS

Visas till och med 22 januari 2022. Fri entré.

Improvisationsteater från 18 år och

uppåt, inga förkunskaper krävs. Anmälan till
maja.wahlner@leksand.se
Tisdag 16 & 23 november kl. 18.00 - 19.30.

Söndag 21/11 kl. 12-16
Trä, textil, stickat, virkat,
bröd, marmelad, ost,
tryck, papper, böcker,
lotterier m.m.

Möt Petter Hellsing - konstnär och
utställare Vägskäl 2021. Petter berättar
om sitt konstnärskap och samtalar om textil
konst. Samarbete med Sätergläntan.
Onsdag 17 november kl. 14.00.

Underhållning från scenen.

Musiklyssning med Mats Brandt

Hamburgare och kaffe.

Bokfika för dig som är 10-14 år och gillar att

Tisdag 23 november kl. 17.15 - 19.15.

läsa. Onsdag 24 november kl. 16.00 - 17.00.

Välkomna!

Visning av utställningen Vägskäl
2021 Själens verkstad - invävda
drömmar. Kommissarie Jovica Marceta

Siljansnäs Hembygdsförening

Fredag 26 november kl. 13.00.

www.leksand.se/kultur

Signering av

Siljansnäs Sockenstuga
20 november kl. 16.00

Agneta Magnussons

nya bok ”Ett evigt odlande”
Lördag 20/11 kl. 11–13

MED STOLT TRADITION SEDAN 1883

0247-100 02

Boka biljetter via 070-252 02 81

www.lundellsbok.se
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Kiropraktor Peter Sandström
Hälla Ullvi vägsamfällighet
Aktuella
0247-77 00 80
aktiviteter...
Ring för tidsbokning:

har mottagning i Ladan i Siljansnäskallar till årsmöte i Romma bystuga

måndag 29/11 kl. 19.00. Välkomna!
Legitimerad sedan 2004.

Vävstugans julmarknad i Djura
Lördagen
den
20
november,kl.
kl.11.00–15.00
11.00–15.00
Lördagenden
den 25
19 november,
november,
Lördagen
kl.
11.00–15.00

Försäljningavav
dörrkransar,
hantverk,
Försäljning
av
dörrkransar,
bröd bröd
samt
vårtgo´fika.
STORA FIKABORD LOTTERI!
Försäljning
dörrkransar,
hantverk,
brödsamt
samt
go´fika.
LOTTERI!
Servering
av Pappersverkstad
soppa med bröd och
fikabuffé.
Djura
Bok
&
och
Sunes
loppis
har öppetGlöm inte vårt fina LOTTERI!
Välkomna!

Kom och prata med oss!

NEDANSILJANS

Lavskrikeexkursion

Socialdemokratiska politiker i Leksand
möter gärna dig med dina frågor.

STROKEFÖRENING
Öppet
möte lörd. 20/11 kl. 11-13
Är du strokedrabbad eller anhörig
Vi finns
på ABF
till en strokedrabbad?

Lördag
20 nov

Samling kl. 8.00 intill
återvinningsstationen i Norsbro, Sågmyravägen. Ta med fika till dig och falukorv till
En försmak av jul!
Välkommen till Åhls
prästgård i Insjön där vi diskuterar
Välkomna!
fåglarna!
Vi serverar fredagar och lördagar i advent
Vi
serverar
fredagar
ochlördagar
lördagar
i advent från
möjligheten att starta en strokeförening i Nedansiljan,
Vi serverar
fredagar
och
vårLedare:
7-rätters
avsmakningsmeny,
medi advent
inspiration
Staffan
Müller,
070-322
23
45
Leksand Djura S-förening
vår 7-rätters
avsmakningsmeny,
med
inspiration
vår 7-rätters
avsmakningsmeny,
med
inspiration
från från
alltså Leksand, Insjön, Gagnef och Rättvik.
julens
smaker
och
dofter
med
råvaror
Välkommen!
julens
smaker
dofter
med
råvaror
julens
smakeroch
och dofter
med
råvaror
från lokala producenter.
Leksands från
fågelklubb
frånlokala
lokala producenter.
producenter.
Hans Sandberg vid Strokeförbundet

En försmak
försmak av
av jul!
jul!
En

i Stockholm medverkar.

FörFör
sällskap
10personer
personer
gäller
sällskappå
på minst
minst 10
gäller
ävenäven
andraandra
tider tider
För sällskap på minst 10 personer gäller även andra tider

Hela
Kyrkan Sjunger

Bordsbeställning teltel
0247-508
50 50
Bordsbeställning
0247-508
Bordsbeställning tel 0247-508 50

Åhls prästgård, Kyrkvägen 20, Insjön
onsdag 23 november kl. 18.00.

Varmt Välkomna!
Varmt
Välkomna!
Varmt
Välkomna!

Anmälan till Mats Hedbom 070-528 39 91

senast
måndag 21 november
lördag 20
november
kl 17.00
Leksands
kyrka på kaffe.
Vi bjuder

Holgattu 1 793 90 Tällberg +49(0)247-50850

Herrkväll

Www.tallbegsgarden.se imfo@tallbergsgarden.se

Holgattu 1 793 90 Tällberg +49(0)247-50850
Holgattu 1 793 90 Tällberg
+49(0)247-50850
Www.tallbegsgarden.se
imfo@tallbergsgarden.se

Medverkande
Välkomna!
Ingemar Ihlis, Stina Pellas
och John Sund
Kollekt vid utgången
till ACT, Svenska kyrkan

Del av Bokstaven

MAGASIN

Tel. 0247/132 01
MAGASIN

Www.tallbegsgarden.se imfo@tallbergsgarden.se

Onsdag 24/11 kl. 18.00

”Naturbilder med inslag av jakt”
Annonsmaterial skickas
till:Andreasson
annons@magasinleksand.se.
Rune
visar bilder
Annonser mottages fram till onsdag kl. 13.00 veckan innan utgivning.
berättar
Andra inlämningstider kan förekomma vidoch
tex. storhelger.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
Enklare förtäring 50:För uteblivet eller felaktigt publicerat material ansvaras ej.

Åhls prästgård, Kyrkvägen 20

Norsgatan 19, 793 30 Leksand

Anmälan till Anna Johansson 073-690 48 36,
Ansvarig utgivare och annonssäljare: Magnus Åker, tel. 070-746 56 91 eller
magnus.aker@bokstaven.se
senast
19/11 kl. 12

Välkommen!

MAGASIN

ÅHLS FÖRSAMLING

För aktuell information – se församlingens hemsida och Facebook

Magnus Åker
Säljare
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Ditt fönster till biovärlden
Förköp -www.bio.se (Leksand)
Leksand, Faluvägen 16
Sagan om Karl-Bertil Jonssons
julafton BT, 120 kr, Tid 1.45
21/11 Sön kl. 16.00 RON RÖR OM
(Sv. tal) 7 år, 80 kr, Tid 1.45
kl. 19.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons
julafton BT, 120 kr, Tid 1.45
ALLA TIDIGARE
Kommande: Last Night in Soho
PRESENTKORT
19/11 Fre kl. 19.30

BILJETTER KONTANT OCH SWISH I KASSAN
- FÖRKÖP www.bio.se Vi finns på Facebook - Visir bio

GÄLLER HELA
2021!

Missa inte detta äventyr!

The French Dispatch

Bio Kontrast Må 22/11 kl.19.30

Fr.11år 1.48h Pris:110kr (Guldkort 100kr)

trast

Välkommen till

Alviks traditionella julmarknad
i Bystugan

Lördag 20 november kl. 11-15
20-tal knallar, hantverk, lammskinn, äppelmust, hembakat bröd,
almanackor, dörrkransar och mycket mera.
Lotteri med fina vinster. Fiskedamm för de små.
Smedjan i Alvik håller öppet.

Välkommen till Alviks by!
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Med rätt att köra snabbt
Nu går äntligen ridån upp för “No Time to Die” och en ny Bondrulle skriver alltid historia, precis
som agentens bilval. I den tjugofemte filmen kommer alla fans att få uppleva något alldeles
extra från Aston Martin och vi säger bara - lägg modellnamnet Valhalla på minnet. Faktum
är att under året lanseras ovanligt många hyperbilar och det är en Bondeffekt. Vårt hemliga
uppdrag? Att presentera tio värstingar som gör hela bilvärlden skakad och rörd.
Text: Johannes Gardelöf och Jenny Nilsson / © CNP AB
Foto: CNP AB
Aston Martin Valhalla

Pris: 10 800 000:-

Bugatti Centodieci

Pris: 97 500 000:-

Drako GTE

Pris: 13 750 000:-

Ferrari SF90 Spider

Pris: 6 250 000:-

När ridån går upp för Bondfilmen ”No Time to Die” den trettionde september så får vi stifta bekantskap med nya Aston Martin Valhalla. Agent 007 har
uppdaterat sitt garage med en tvådörrars hybridcoupé som är lika läcker som
förförisk. Britten är ett rullande samarbete med Red Bull Advanced Technologies och vrålåket drivs av en mittmonterad V8:a som kamperar ihop med
två elmotorer. Effekten ligger på 937 hästkrafter och tillgången är begränsad
till 999 exemplar.
Det sägs att kärleken har ett pris och faller du för nya Bugatti Centodieci
kommer det att lämna ett gigantiskt hål i plånboken. Å andra sidan blir du
ägare till ett rullande konstverk vars existens begränsas till tio exemplar. Låter
det intressant? Sorry, samtliga är redan sålda! Namnet betyder etthundratio
på italienska och anledningen är enkel - Bugatti grundades för 110 år sedan.
Centodieci har begåvats med fransosernas W16-motor på 1600 hästkrafter.
Noll till hundra rullar på 2,4 sekunder och toppfarten är begränsad till 385
km/h.
Två amerikanska entreprenörer har slagit sina kloka huvuden ihop och resultatet är helt nya Drako GTE. Formgivningen är riktigt kaxig och det ovanliga
i sammanhanget är att kupén rymmer en familj på fyra. Sedanen drivs med
hjälp av fyra elmotorer på sammanlagt 1200 hästkrafter och därmed utlovas
toppfarten överstiga 330 km/h samtidigt som batterierna kan lagra 90 kWh.
Drako Motors har sin verksamhet i Silicon Valley och om allt går som planerat kommer tjugofem exemplar att tillverkas.
I det här exklusiva sällskapet är Ferrari SF90 Spider rena fyndvaran – man
får nämligen sexton exemplar jämfört med vad en enda Bugatti Centodieci
kostar. SF90 Spider är en ståtlig laddhybrid som försetts med tre elmotorer på
totalt 220 hästkrafter samt italienarnas berömda V8:a på 780, vilket resulterar
i en totaleffekt på tusen stegrande hingstar. Därmed fixas noll till hundra på
2,5 sekunder samtidigt som toppfarten anges till 340. Att fälla aluminiumtaket tar däremot hela 14 sekunder och det kan göras i upp till 45 km/h.
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Koenigsegg Jesko

Pris: 39 900 000:-

Med rätt att köra snabbt
Den vassaste hyperbilen som någonsin byggts i Ängelholm är döpt efter
grundarens pappa och 125 exemplar ska tillverkas. Låter det svårsålt? Tja, det
tog fem arbetsdagar att kränga samtliga Jesko och därmed drar man in fem
miljarder kronor på kuppen. I maskinrummet arbetar en V12:a som med
98 oktan i tanken genererar 1280 hästkrafter men byter du till E85 så ökar
siffran till hela 1600. Därmed ska Koenigsegg Jesko klara drömnoteringen
300 mph - det vill säga 483 km/h!

Nu går äntligen ridån upp för “No Time to Die” och en ny Bondrulle skriver alltid historia, precis
Lamborghini
Countach
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elektriska har
hyperbil
Battistaihop
och namnet
TvåPininfarinas
amerikanska
entreprenörer
slagithar
sinadöpts
klokatill
huvuden
och resulkommer
kanske
inteGTE.
helt otippat
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Sveta Nedelja.

7

Underrättelse
om bygglov
Bygglov har beviljats 2021-10-21 av samhällsbyggnadsutskottet för nybyggnad av ostagat
fackverkstorn med teknikbod, Gråda
3:12. Med hänsyn till att kretsen berörda är
svår att exakt definiera sker underrättelse
(enl. bestämmelserna i 9 kap. 25 § Plan- och
bygglagen) genom annonsering.

Julbord, personalresa eller bara en
dagsutflykt med
föreningen

Kungörelse om bygglovsbeslutet har
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar på
https://poit.bolagsverket.se.
Handlingarna finns tillgängliga på Leksands
kommun, Torget 5, 793 80 Leksand.

Kontakta oss för
kostnadsfri offert.

Dagliga turer
Dalarna - Stockholm

Den som motsätter sig beslutet ska skriftligt
lämna in en överklagan till Leksands kommun,
Byggavdelningen, Torget 5, 793 80 LEKSAND,
senast 7 december 2021. Överklagan ska
vara adresserad till Länsstyrelsen Dalarna. Märk överklagan med diarienummer
2021/888.

0250-51 11 01
www.masexpressen.se

Byggenheten
Leksands kommun

Föreläsning:
Lymfan det bortglömda systemet
Lymfsystemet behövs för att kroppen ska må bra. Det är
viktigt för vätskebalansen i kroppen och för kroppens försvar
mot infektioner.
Hur tar vi hand om oss? Annalena Tylen berättar
och visar oss hur vi kan må bra genom
egenmassage och hur vi tar hand lymfsystemet i kroppen.
OBS! Begränsat antal platser
Föranmälan 0247-129 70 till Hälsokraft
Torsdag 25/11 kl 18.30-20.30
Pris 50 kr, inkl lättare tilltugg
Plats: Hälsokraft, Norsgatan 28, Leksand
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Detta händer på Marinan i höst

Öppet alla fredagar och lördagar från 17.00.
Öppet 3 timmar före nedsläpp alla Leksands

öppnar!
hemmamatcher. Vi säljer även biljetter.
17.00 27/11 Skaldjurskväll

Tompens Räka

d

179:-

med alla läckra skaldjur man kan önska sig.
12.00
950:-/ pers. Boka gärna plats.

d-Sönd

Litet Smörebröd 89:yckes
259:Entrecote
arinansDetölfinns möjlighet för företag/större sällskap
att boka hela
restaurangen övriga dagar
-/50 cl
99:Bakpotatis
då vi inte har öppet.
Vecka 49 Julbord

de flesta klassiska rätterna.
tips!Vimed
serverar på 7 tallrikar. 395:-/pers.

or vinlista!

oholfria
rnativ.

VÄLKOMNA!
Fläskfilè

189:-

Cesarsallad

179:-

Facebook: Marinan-bistro
Instagram: Marinanbistro
Bokning/info: 070-39 133 43

Guld, Silver, Mynt

Fullständiga rättigheterKÖPES
Guld,
Silver,
Mynt
Onsdag
4/10
kl.
13.00
- 17.00
Välkomna!
Hotell Scandic Upplandia
KÖPES
Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

Leksands Hotell, Leksandsv. 7, Leksand. Måndag 22/11 kl. 15.00-16.00
Prisexempel.
Guldsmycken
.......400 kr/g guld
20 kr guld ...................3500 kr
Sedlar,
10 kr guld ...................1750 kr20 kr
guldPlåtmynt/Riksdaler
2150 kr
Tandguld, Medaljer,
5 kr guld .......................875 kr10 kr
guld
1075 kr
Utländska mynt, Silversmycken
50 kr 1975 - 76 .............115 kr
5
kr
guld
700 kr
10 kr 1972 .....................69 kr
Silverbestick (ejNS) .. 3400 kr/kg
1975-76
kr
5 kr före 1972 ................33 kr50 kr
Silvertackor
............. 520067
kr/kg
2 kr före 1942 ................55 kr5 kr Herrfickur
före 1972
20 kr
kr
2 kr före 1968 ................26 kr
2 kr 14/18k
före ................2500/4500
1942
36 kr
Armbandsur
1 kr före 1942 .............27,5 kr
före
1968
16 kr
14/18k
............1000/2600
kr
1 kr före 1968 ................13 kr2 kr h.
18
kr
50 öre före 1962 ...............9 kr1 kr före 1942
Över 30 år i branschen.
25 öre före 1962 ............4,5 kr1 kr Priserna
före gäller
1968
fr.o.m. 9 nov 8,50
2021 kr
10 öre före 1962 ............2,5 kr
Reservation för prisändringar.
50 öre före 1962
10 öre f. 1962

5 kr
1,50 kr

Allt vi köper in återvinns

Guldsmycken,
243 kr/g guld
Tandguld, Medaljer, Sedlar
Utländska mynt
www.kihlbergantik.se
Silverpokaler,
Silverbestick ej NS
2300 kr/kg

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02

100%

ÅTERVINNING
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BLACK
WEEK

INSJÖNS HO ELL
Hotellvägen 14, 793 41 Insjön
0247-410 50
info@insjonshotell.se

Julbordslunch

Onsdag 1/12 kl. 12.30
Onsdag 8/12 kl. 12.30
Onsdag 15/12 kl. 12.30
INSJÖNS HO ELL
199:-/person
exkl. dryck HO ELL
INSJÖNS
Hotellvägen 14, 793 41 Insjön
0247-410 50
info@insjonshotell.se

Hotellvägen 14, 793 41 Insjön
0247-410 50
info@insjonshotell.se

Fredag 26/11 kl. 18
Lördag 27/11 kl. 15 & 18
Fredag 3/12 kl. 18
Lördag 4/12 kl. 15 & 18
Fredag 10/12 kl. 18
Lördag 11/12 kl. 15 & 18

/person exkl. dryck.
Barn 0-4 år gratis,
5-12 år 175 kr

BLACK
WEEK

Fynda din
Fynda
din
nya
favorit
nya
förefavorit
alla
före alla
andra!
andra!
Välkommen
på Elon Club-kväll
Välkommen på Elon Club-kväll
torsdag
18/11
18-20Gäller
Gäller
torsdag
18/11 kl.
kl. 18-20
för för
somäräreller
eller blir
digdig
som
blirmedlem
medlem
i Elon Club.
i Elon
Club.

/person exkl. dryck.
Barn 0-4 år gratis,
5-12 år 175 kr

Det finns nu även möjlighet att
boka jultallrikar under december.

Äntligen jakt!

Click & Collect

För sällskap om minst 40 personer finns även
möjlighet att boka andra tider för julbord

Hjärtligt
Välkomna!
Handla
enkelt

via vår
hemsida Frysbox
& hämta sedan
Från
2595:upp din beställning
hos
från
399
kr
2995:/person exkl. dryck oss eller ring oss
Barn 0-4 år gratis
Jaktradio och tillbehör från Lafayette.
Beställ online
5-12 år 185 kr
hundpejl.
så löser vi det. Antenner till Garmins
och hämta i butik
Det finns många
storlekar och modeller
att välja på!

Vi utför även service.

Vitvaror • Hem-el • Belysning • Installation Beställ online
www.elon.se • leksand@elon.se
och
hämta
i butik
Butik
Adress Telnr
Öppettider

Butik: Leksand Norsgatan 27 • 0247-151 55
Erbjudandet gäller 18/11 från kl 18.00 för dig som är eller blir medlem i Elon Club.
Installation: Siljansnäs Företagshuset • 0247-220 38 Säg till i kassan och bli medlem
redan idag eller gå in på elon.se/elon-club
ELTJÄNST

Norsgatan 27 Leksand • 0247-151 55
www.elon.se • leksand@elon.se
Butik Adress Telnr Öppettider

Hotellvägen 14, Insjön
0247-410 50 • www.insjonshotell.se

Erbjudandet gäller 18/11 från kl 18.00 för dig som är eller blir medlem i Elon Club.
Säg till i kassan och bli medlem redan idag eller gå in på elon.se/elon-club
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Länsföreningen
Kvinno/Tjejjourer i Dalarna
2021
287.191 personer i hela Dalarna (2019)

Gagnef - Leksand - Vansbro, 32.912
Malung - Sälen, 10.138
Ludvika, 14.498
Smedjebacken, 5.100
Hedemora, 15.491
Totalt 178.983 personer i Dalarna servas
Avesta, 11.949
av kvinnojourerna. 10 av 15 kommuner
Falun, 37.291
har aktiv jourverksamher.
Borlänge, 51.604
11

Läsarbild

Magiskt dagsljus den sista oktober
Foto: Ulla Frimodig

12

Julklappstips

mråde i idylliska Vikarbyn.
ga rum, vardagsrum med
där nås spa-delen med
rråd, carport samt skjul.

OAREA 108 M², 4 ROK
Anmälan krävs

ker på
n
ä
t
u
d
n
e
Ge d
Julklapp
i
g
n
i
n
d
ä
en st

LTS

Lycka

All slags sko, skinn, läder rep.
Tis ons tors kl 9-16 (lunch 11-12)
0248-515 90, Ågatan 1 Rättvik

-Hemstädning, flyttstädning, företagstädning

Städservice

Leksand - 079-32 32 600

Allt inom
städning

DIN LOKALA
TRYCKSAKSPARTNER

BR 3 ROK PLINTSBERG
3 rok i ett plan med egen entré i markplan. Fina och ljusa
ytskikt med rymligt kök och renoverat badrum.
Härlig uteplats med trädäck och staket. Garageplats med
eluttag och förvaringsmöjligheter.

DALAGÅRD I VÄSTBERG
Tidstypiskt dalagård med huvudbyggnad från sekelskiftet med
generös takhöjd, två fungerande kakelugnar samt inglasad
punchveranda. Gårdshus, gäststuga & härbre!
Välkomna med er anmälan till visning!

ADRESS Ovabacksgattu 221 PRIS 895 000 kr

ADRESS Västberg 50 PRIS 3 850 000 kr

BR 3 ROK PLINTSBERG
DALAGÅRD I VÄSTBERG
79,5
M²,entré
3 ROK
MÅNAVG:
4 564
kr/mån Tidstypiskt dalagård
BO/BIAREA
160+10 från
M², 5sekelskiftet
ROK TOMT
3 rok i BOAREA
ett plan med
egen
i markplan.
Fina och
ljusa
med huvudbyggnad
med10 090 M²
Torskök
25 Februari
kl 15:00-16:00
anmälan krävs
VISAS
Tis 23 kakelugnar
Februari klsamt
16:00-16:30
ytskiktVISAS
med rymligt
och renoverat
badrum.
generös takhöjd, två
fungerande
inglasad anmälan krävs
Härlig MÄKLARE
uteplats medLottie
trädäck
och staket.
Garageplats
med
punchveranda. Gårdshus,
gäststuga
härbre! 072-243 70 25
Mattsson
072-243
70 30
MÄKLARE
Johan&Vikström
eluttag och förvaringsmöjligheter.
Välkomna med er anmälan till visning!

massarback

ADRESS Ovabacksgattu 221 PRIS 895 000 kr
BOAREA 79,5 M², 3 ROK MÅNAVG: 4 564 kr/mån
VISAS Tors 25 Februari kl 15:00-16:00 anmälan krävs
MÄKLARE Lottie Mattsson 072-243 70 30

ADRESS Västberg 50 PRIS 3 850 000 kr
BO/BIAREA 160+10 M², 5 ROK TOMT 10 090 M²
VISAS Tis 23 Februari kl 16:00-16:30 anmälan krävs
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

GÅRD I GRÄV - Jag hjälper dig
Här väntar en fastighet
medRÖNNÄS
en med
trygggenomgående välhållet skick på VILLA I EDSHULT
MYSIG GÅRD I ÖSTRA
såväl boningshus som uthus, gäststuga, härbre samt garage.
bostadsaffär!
Här på
en lugn återvändsgata
finner du denna charmiga
Välkommen till denna rymliga villa.
GÅRD
I
GRÄV
Stor ochmed
lättskött
tomt.timrade
Uppvärmning
via jordvärme.
timmervilla
flertalet
små-byggnader
din
försäljning
Medsom
kostnadsfria
tjänsten Försprång®
Villan
är centralt
belägen har närhet till det
Här
väntar en fastighet
med genomgående
välhållet
skick på på Smygstarta
Välkomna!
Johanna Olander
ser din mäklare till att allt finns på plats
tomten.
Med
mysig
uppväxt
trädgård,
växthus
och
mesta.
gångavstånd
når du både skola, förskola
såväl boningshus som uthus, 072-243
gäststuga,
härbre samt garage.
70 31
när duPå
är redo
att sälja.
johanna.olander@lansfast.se
skogen
intill
infinner
sig
lugnet
med
detsamma.
Man
får
och centrum samtidigt som du har närhet till skog och
Stor och lättskött tomt. Uppvärmning via jordvärme.
Med kostnadsfria tjänstenSkaffa
Försprång®
Försprång nu!
nästan
känslan
att52infinna
i en000
sagovärld.
Välkomna!
ADRESS
Gräv
PRIS sig
2 795
kr
Välkomna!
ser din mäklare tillnatur.
att allt finnsVälkomna!
på plats
ärattdet
hög efterfrågan på
närNu
du är redo
sälja.
BO/BIAREA 148+14 M², 4 ROK TOMT 4 575 M²
Skaffa Försprång nu!
ADRESS
Gräv
52
PRISöverenskommelse
2 795
000 kr1Olander
Enligt
ADRESS
Jofsvägen
16Johanna
PRIS
950 000 kr
ViVISAS
växer
och
välkomnar
fastigheter
och
viväg
har3 PRIS
köparna!
ADRESS
Rans
3 150 000 kr
Läs mer
på:
www.lansfast.se/forsprang
BO/BIAREA
148+14
M²,
4fastighetsmäklare
ROK
TOMT 9
4 575
som 85
registrerad
MÄKLARE
Vikström
072-243
BOAREA
M²,Johan
3 ROK
TOMT
410M²
M²70 25
BO/BIAREA 114/114 M², 7 ROK TOMT 1 398 M²
VISAS Enligt överenskommelse
Läs mer på: www.lansfast.se/forsprang
till vårt team!
Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Leksand
MÄKLARE
Johanna
072MÄKLARE
Johanna Olander
072- 243 70 31
MÄKLARE
Johan
VikströmOlander
072-243 70
25 243 70 31

Smygstarta din försäljning
Nu är det hög efterfrågan på
fastigheter och vi har köparna!

Torget 4, 793 31
Leksand | 0247-25 44 00
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Leksand
leksand@lansfast.se
| www.lansfast.se/leksand
Torget 4,
793 31 Leksand | 0247-25
44 00
leksand@lansfast.se | www.lansfast.se/leksand

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik

emtrevlig känsla med fina
sammanlagt ca 128 kvm
å sovrum. På tomten finns

0 kr

Skoverkstan

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget 4, Leksand | Storgatan 9, Rättvik
0247-25 44 00 | 0248-103 05
rattvik@lansfast.se | www.lansfast.se/rattvik

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget
4 Leksand,
Storgatan 9 Rättvik
Torget 4 Leksand,
Storgatan
9 Rättvik
0247-25
44 05
00,| 0248-103
05 | www.lansfast.se/leksand
0247-25 44 00,
0248-103
www.lansfast.se/leksand
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Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

”Det var mitt i juli och vi hade följt med några vänner
ut på havet. Plötsligt hände något, det kom vågor från två håll
och vi slog runt. Jag sögs in i segelbåten och blev fast
i en luftficka. Det var kallt och mörkt, runt mig f löt skor,
väskor och alla våra grejer. Otroligt nog höll jag telefonen hårt
i handen och kunde larma 112. De sa till mig att vara
stilla, det var farligt att röra sig. Jag trodde att jag skulle dö.
Och det kändes som en evighet innan en sjöräddare dök ner.
Han såg att jag satt fast i en lina, skar loss mig och hjälpte
mig ut. Alla berömde mitt lugn, men det var som en mardröm.
Jag hade aldrig kunnat ta mig ut själv.”

Wilma Karlsson 16 år, Örnsköldsvik

Vill du hjälpa oss att rädda liv till sjöss? Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som är
beroende av gåvor, donationer och testamenten för vår verksamhet. Om du ger en gåva eller tänker på
oss i ditt testamente bidrar du direkt till att våra frivilliga sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden.
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller ring 031-761 62 00.

HJÄLP OSS RÄDDA LIV I FRAMTIDEN OCKSÅ. TESTAMENTERA EN GÅVA.
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Se aktuellt program på
klockargarden.com

Alla
helger i
advent

Klockargårdens
Julmarknad
Upplev stämningen på Klockargårdens
tun med ljus, eldar och musik. Kliv in
i bodar och verkstäder och handla
årets julklappar.

Torsdag–söndag
25 nov–19 dec kl. 11–16
Småskaligt hantverk ∙ Kransar ∙ Tunnbröd
Smide ∙ Glögg ∙ Fika ∙ Skattjakt för barn
Tipspromenad ∙ Smycken ∙ Inredning
Skulpturer ∙ Godis ∙ Ätbara julklappar

Siljansvägen 456, Tällberg
15

PIGGVARFILÈ
Nytt i nätet denna vecka eller så långt lagret räcker.
Fantastiskt fin fryst Piggvarfilé ca 100-200 gram.

Piggvarfilé

349

kr
kg

Ord. pris 399 kr

Lax, den godaste gåvan!
Passa på och fixa julklappen. Vår
mest uppskattade present är lyxig
lax. Just nu har vi bra pris på vår
Lilla Laxlåda med två såser och
två bitar lax. Fråga oss om andra
kombinationer och prisklasser. Eller
gör det enklare med vårt presentkort
i valfri valör.

RT
TKO

SEN

PRE

Välkommen in till oss!
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

siljanslax

Tisdag
23 november
19.00

LÖRDAG 20 NOVEMBER
Matchstart 15.15
Arenan öppnar 13.15

FÖRLÄNG HOCKEYFESTEN
ÅTTONDELSFINAL!
Biljettpris 100:-

19.00

SÄKRA DINA BILJETTER PÅ: lif.ebiljett.nu
16

Stiernhööksgymnasiet

ÖPPET HUS
Lördag 20 november klockan 10.00
Välkommen att få information om skolans program.
Du får träffa lärare, elever och studie- och yrkesvägledare som
du kan ställa frågor till. Du har möjlighet att äta lunch på skolan
och att få rundvandring på skolans program, dess specifika byggnader samt på internatet.
»
»
»
»
»
»

Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Naturbruksprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

»

Programmet för fastighet,
anläggning och byggnation
Programmet för skog, mark och djur

»

Kombinera din gymnasieutbildning med
NIU Bandy, NIU Ridsport eller LIU!
VÄLKOMMEN!

16b

Hört & Hänt
Bilnyheter från världens alla hörn!
Batmobile i 1360 delar
Den fjärde mars 2022 går ridån upp för biorullen ”The Batman” och det firar Lego med att
släppa en helt ny byggsats i form av den senaste
Batmobilen. Den 45 centimeter långa kärran
består av inte mindre än 1360 delar och lär få
alla bilbyggare att falla pladask. Modellen är
utrustad med två ljusklossar som lyser upp tillvaron samtidigt som såväl dörrar som motorhuv
går att öppna. Bruce Waynes berömda tjänstebil
finns att köpa från den första januari och kostar
1 299 kronor.
Italiensk lättviktare
Vad sägs om en supersportbil tillverkad i hjärtat
av Toscana? Mazzanti Evantra Pura är en läckert
formgiven italienska som försetts med en V8:a
på 761 hästkrafter vars ursprung kommer från
Corvette. Med en matchvikt på 1 290 kilo sprintar kärran till hundra på 2,9 sekunder samtidigt
som det roliga tar slut först när hastighetsmätaren noterar 360 km/h. Mazzanti Evantra
Pura kommer att tillverkas i en strikt limiterad
upplaga om blott fem exemplar per år och på
vår fråga om priset blir svaret: ”behöver du fråga
har du inte råd”.
Laban fyller 60 år
Grattis säger vi till en rullande ikon – Renault
4L fyller nämligen sextio år. Fransosen fick ett
strålande mottagande på bilsalongen i Paris
1961 och såldes under parollen: ”4 dörrar, 4
hjul, 4 sittplatser och 4 hästkrafter”. När den
sista plåtlådan vinkade farväl till monteringsbandet 1991 så hade över åtta miljoner exemplar
sålts på hundra marknader. Här i Sverige fick 4L
snabbt smeknamnet ”Laban” och för att hylla
jubilaren så visas just nu en specialutställning på
fransmännens showroom L’Atelier Renault mitt
på Champs-Elysées.
15b

Hört & Hänt
Lambo odlar mustasch
Det är november och vad passar då bättre än
att Lamborghini rullat i gång ett samarbete
med välgörenhetsorganisationen Movember.
Tillsammans med 92 återförsäljare runt om i
världen har man pimpat inte mindre än 1 500
supersportbilar med mustasch för att sprida
budskapet om prostatacancer. Att en stilig italienare som
odlatdelar
mustasch är charmig bevisas
Batmobile
i 1360
inte
minst
av att
man
några
in i noDen
fjärde
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2022
gårbara
ridån
uppdagar
för biorullyckats samla
ett par
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och detinfirar
Lego
med attFörra
året en
lyckades
Foundation
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byggsats i form
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senaste
ihop totaltDen
852 45
miljoner
kronor.
Imponerande!
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När den
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hade över
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Foto:
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på hundra
marknader. Här i Sverige fick 4L
snabbt smeknamnet ”Laban” och för att hylla
jubilaren så visas just nu en specialutställning på
fransmännens showroom L’Atelier Renault mitt
på Champs-Elysées.

Bilnyheter från världens alla hörn!
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STOPP
I AVLOPPET?

Siljans Batterier

• Bil • Entreprenad • Båt • Husbil
• MC • Trädgårdsmaskiner • Fyrhjuling
• Lastbil • Liftar • Truckar m.m.

l

Vi erbjuder även starthjälp,
kontroll/test av batterier.

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

Vi säljer endast fulladdade batterier.

Tel. 070-679 75 77

Hjulbäck, Siljansnäs l 070-7697333 l info@siljansbatterier.se

Typ 2 Diabetes

Till en studie i samarbete med Uppsala Universitet söker vi personer
som fått diabetesdiagnos för mindre än 4 år sen.

www.medsci.uu.se/smartest

drlarnefeldt@gmail.com 0248-80 10 22

Nu är det dags för slamtömning!
Under v. 48-49
Kommer vi att tömma dessa områden:

Laknäs, Östanhol, Kullsbjörken
Efter utförd tömning gör vi en orange färgmarkering bredvid er brunn
Besök dalavattenavfall.se/slam för information om hur du förbereder för slamtömning.

På uppdrag av
0247-44 100 dalavattenavfall.se
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www.magasinleksand.se
annons@magasinleksand.se
0247-132 01

WASA BIO

Rättvik
Biljetter: bjornbio.se/rattvik eller tel: 0248-107 01 - Vi finns på Facebook

Bioprogram
16–18 nov
Last Night in Soho

Drama, Skräck, Thriller
av Edgar Wright
med Anya Taylor-Joy
Speltid: 1 tim 56 min
Ti 16 nov 18.30
15 år

No Time to Die

Action, Äventyr, Thriller
av Cary Joji Fukunaga
med Daniel Craig
Speltid: 2 tim 43 min
To 18 nov 18.30
15 år

Sagan om Karl-Bertil
Jonssons julafton

Drama av Hannes Holm
med Simon Larson
Speltid: 1 tim 44 min
bt
DAGBIO On 17 nov 13.00

Tryffeljägarna från
Piemente PREMIÄR!

Dokumentär av Michael
Dweck, Gregory Kershaw
Speltid: 1 tim 24 min
bt
On 17 nov 18.30
DAGBIO On 17 nov 13.00

PREMIÄR!!!
DAGBIO 17 nov!!
DAGBIO 17 nov!!

Rättvik

Dagbio 24 nov
23 Walks

Drama, Komedi av Paul
Morrison med Dave Johns,
Alison Steadman
Speltid: 1 tim 52 min
bt
DAGBIO On 24 nov 13.00

Övriga filmer som
visas 19–25 nov

DAGBIO 24 nov!!

Filmerna är ej programsatta vid denna tidnings
pressläggning - för tider se:
bjornbio.se/rattvik

PREMIÄR!!!

Ghostbusters: Afterlife
SVERIGEPREMIÄR!

MAGASIN

Action, Komedi, Drama

No Time to Die

Action, Äventyr, Thriller 15 år

Sagan om Karl-Bertil
Jonssons julafton

Drama
av Hannes Holm bt
............................................... Rättvik

Premiär 26 nov!!

Kommande filmer
Encanto
26 NOV Animerat, Äventyr,

Komedi, Familj

House of Gucci
26 NOV

Drama, Thriller, Crime
av Ridley Scott med Adam
Driver, Lady Gaga

Premiär 26 nov!!
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Lösning korsord v.44
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.46 - 20 november
1

2

3

4

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!

6

7
8

9

10

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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Swisha en gåva
till 901 2014
Bin är livsviktiga för vår matproduktion. Men
en tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg
att försvinna. Nu vänder vi trenden tillsammans!
www.räddabina.nu
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.....Smått & Gott.....................................
MATT-TVÄTT PÅ PLATS
Tvättar mattor, heltäckningsmattor,
soffor & sängar.
Miljövänligt & bra pris
Ring Alex 072-873 69 11

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

Peters Auktioner

SKOLHUSBODEN VÄSTANNOR

Alla slags auktionsuppdrag.
Hela eller delar av hem köpes.
Värderingar - Välkomna!

Antikt och Kuriosa
Öppet söndagar 11-15
(andra tider efter överenskommelse)
Västannor Skolhusvägen 17
Tel. 0247-33556. VÄLKOMNA!

Tel. 070-422 15 72

Gärdesgård
enligt tradition

JULMARKNAD
Lör 20/11 kl. 10-15

Servering, hantverk, blommor,
Landgårdens bröd mm.
Tomte och fiskdamm.
Västannor/Smedby bystuga.

072-560 69 73
mattias@insent.se

KÖPES LP-skivor

076-314 04 48
Rock, pop, progg,
hårdrock, jazz m.m.
Köper även CD-skivor i större partier.

............................................... Smått & Gott....
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MARKNADSFÖR
DITT FÖRETAG
I VÅRA LOKALA
ANNONSBLAD:
Vår älskade

Upplaga: 12.500 ex, Räckvidd: ca 25.000 läsare
• Kontakt: Kristina 070-746 56 93
Magasin Leksand (f.d. Leksandsbladet) delas ut till
hushåll och företag i Leksands kommun med
Insjön, Tällberg och Siljansnäs

Kerstin Anndra
de Bell
* 21 april 1945

Upplaga: 10.000 ex, Räckvidd: ca 20.000 läsare
• Kontakt: Kristina 070-746 56 93
RättviksNytt delas ut till hushåll och företag i Rättviks
kommun och i Leksands norra delar med Tällbergsbyarna samt Garsås.

Vi kommer alltid att
minnas Din livsglädje
och tackar Dig för tiden
vi fick dela med Dig

Upplaga: 20.000 ex, Räckvidd: ca 40.000 läsare
• Kontakt: Sune 073-10 10 199
Masen delas ut till hushåll och företag i Mora, Orsa
och Älvdalens kommuner.

Leksand
9 november 2021

NALLE och LOTTA
EVA och KJELL
Göran

med

Upplaga: 9.000 ex, Räckvidd: ca 18.000 läsare
• Kontakt: Conny 076-829 00 18
Kråkbladet delas ut till alla hushåll från Bingsjö-Dådran
via Enviken, Linghed, Svartnäs och Vintjärn till Svärdsjö,
Sundborn, Toftbyn och Hosjö – samt till 3.000 företag i
centrala Falun och Svärdsjöbygden.

Övriga vänner
Allt vad Du lidit
vi nog ej förstått
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
Men Din tid på jorden
nu fullbordad var

Upplaga: 16.500 ex
Räckvidd: ca 33.000 läsare
• Kontakt: Håkan 070-542 77 67
Veckonytt delas ut till hushåll och företag i Filipstad,
Hällefors och Nora kommuner.

Direktnummer för annonser, bokning och förfrågan:
• Magasin Leksand: 0247-132 01, Kristina 070-746 56 93
• RättviksNytt: 0248-136 00, Kristina 070-746 56 93
• Masen: 0250-713 85, Sune 073-10 10 199
• Kråkbladet: 0248-107 77, Conny 076-829 00 18
• Falu FöretagarForum: 0248-136 00, även 0248-107 77
• VeckoNytt: 0590-127 50, Håkan 070-542 77 67
Välkomna, både som läsare och annonsörer!

Begravningen äger rum i
S:t Petri kapell fredag den 19/11
kl.10.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund
O.s.a till
Esters Begravningsbyrå
tel 070-941 98 90
senast 16/11
Stöd gärna Cancerfonden
gåvotel 010-199 10 10
Tänd ett ljus för Kerstin Anndra på

– hela Dalarnas lokala trycksakspartner!

0248-136 00 • Reparatörvägen 3, Box 133, 795 22 Rättvik

www.estersbegravningsbyra.se
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Till salu!

Bostad!

Till salu
Svedbergs cadazzo, bubbelbadkar
med massagefunktion. l 170, b81,h63.
2000:- kontant. Hämtas i Leksand.
076-80 55 705

Önskas Köpa!
Liten familj i Siljansnäs söker
hus att köpa. Önskvärt beläget i
Siljansbygden. Tar tacksamt emot
alla tips om du eller någon du
känner går i säljartankar:
Johanna 073-7399704,
Emil 073-6422552
johannasvard2@gmail.com

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

Önskas köpa!
Önskas köpa allmoge möbler
i original skick från 1700-talet eller
senare. Även dalahästar från
den perioden.
Hör av dig för kontant betalning!
Mobil: 073-996 45 95 el.
Mail: poj.69@hotmail.com

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

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

Sökes – Mindre gård med
stall/möjlighet till stall köpes.
Ring Johanna 0733-020911

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

Till försäljning.
Ljus lägenhet, högst upp 2 tr.
på 2 r&k + inglasad balkong
Stambyte klart! Nytt badrum &
detaljer i kök. Gröna ytor + egen
kryddträdgård om önskas.
Stigaregatan 2 B, Leksand.
500 m. t. Hemköp.
Wiveca 073 89 730 89

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

Privatannons
100:Annonserna på denna sida är
endast avsedd för enstaka objekt
och för privatpersoner.
Har ni företag/hobbyföretag/
föreningar så finns andra alternativ,
kontakta kontoret.
Så här gör du:
Skicka in din annons via e-post till
annons@magasinleksand.se
alternativt lämna in den på vårt
kontor.
Annonsen bör innehålla Rubrik +
text (max 25 ord) + Kontaktinfo.
Betalning via Swish på 1232-591089
eller kontant/kort.
Dessa rubriker finns:
Till salu, Önskas köpa, Uthyres,
Önskas hyra, All ev. uppvaktning,
Tack, Upphittad, Efterlysning, Bytes,
Sökes, Loppis.
Vill du ha din annons i RättviksNytt
eller Masen så tillkommer 100:Redaktionen förbehåller sig rätten att utan
förvarning ta bort annonser med felaktigt innehåll.
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MAGASIN

NYA ÖPPETTIDER
Mån-tors 8-16
MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

Lunchstängt 12-13

Fredag stängt
ANNONSSTOPP:
Tisdagar kl. 14.00 för införande tisdag 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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Det gör vi om!
ska. Det råder tydligen stor containerbrist,
något vi märkt av hemma. Vi beställde ett
nytt kök i maj, det mesta är på plats, men
ett antal luckor och lådfronter är fortfarande på väg… Nåja, man vänjer sig vid det
mesta, även en så att säga ”öppen planlösning” i köket.

efter att ordna aktiviteter var stort och vi fick
ihop ett riktigt fint och gediget program. Det
var första gången, och jag måste säga att vi
lyckades över förväntan. Eftersom det var
höstlov hade vi fokus på skollediga barn och
ungdomar men jag törs påstå att det fanns något för alla smakriktningar. Det illustrerades
fint på måndagen när vi hade ett musikaliskt
divertimento i kulturhuset. Väldigt välbesökt, publiken var bokstavligen från noll till
hundra år och mycket entusiastisk, oavsett
ålder. I sanning ett bevis på att kulturen spänner över alla åldersgrupper, samtidigt.

Jag ser fram emot att stöka som vanligt inför jul och är tacksam för att vi nu har fått
tillbaka möjligheten att träffa varandra och
umgås även utanför den närmsta familjekretsen. Det är en ynnest att dela upplevelser med varandra och något vi inte ska ta
för givet.

Det bjöds på mycket fin musik under veckan. Bland annat gav Ethno-lägret en konsert
med ungdomar sprudlande av livsglädje och
energi den ena dagen. Nästa dag kunde man
avnjuta Rutters requiem i kyrkan. Det vore
fel att kalla en dödsmässa för livsglad, men
visst skänker även ett requiem energi och
hopp. Och det är väl just det som så många
av oss saknat under en lång tid med restriktioner – möjligheten att med hjälp av levande
kulturevenemang fylla på energin och känna
hopp inför morgondagen. Kort sagt blev kulturveckan en succé och jag hoppas att vi kan
göra om den nästa år igen. Ett stort tack till
alla som var med och arrangerade och alla
medverkande.

Önskar er alla en glad advent!

Nu nalkas julen med stormsteg och i år kan
vi se fram emot en mer normal jul, tror och
hoppas jag. Jag har planerat inköpen av julkalendrar, ni som följt mig här vet att jag är
ett stort fan av sådana. I år blir det elva stycken. Även julklappsinköpen är till stor del planerade, om nu leveranserna fungerar som de

Pär Ohlsson
Kulturchef Leksands kommun
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Läsarbilder

Minnesbilder från en av sommarens kvällsturer med Gustaf Wasa.
Foto: Carin Nallgård
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LEKSAND DJURA SILJANSNÄS

www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat • Pastorsexp. 0247- 807 00
Kyrktaxi till Gudstjänst, förbokning, enkel resa 40:-, 0775-50 50 50

Kyrkoårets söndag: Domsöndagen

Leksands församling

Tisdag 23 november
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/Gillestugan
15.00-17.00 After school
Öppet för barn 10-13 år. Fika, häng,
aktivitet. Ingen anmälan
S:t Persgården/Gillestugan

Leksands Kyrka öppen dagl. kl: 9:30-15:30

Måndag-Torsdag
12:00-15:00 Slink-in
Fika, läs gärna en tidning.
S:t Persgården
Tisdag 16 november
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/Gillestugan
15:00-17:00 After school
Öppet för barn 10-13 år. Fika, häng,
aktivitet. Ingen anmälan
S:t Persgården/Gillestugan
Onsdag 17 november
12:00-13:30 Sopplunch
Caféorkestern medverkar. Kostnad 50:inkl.soppa, bröd, kaffe och kaka.
S:t Persgården
18:00-20:00 Kyrka på teckenspråk
Fika och program. Avslutar med andakt.
Johan S Wisser, präst.
S:t Persgården
Torsdag 18 november
18:00
Kvällsmässa OBS! ny tid
John Sund, präst
Leksands kyrka
Lördag 20 november
17:00
Lördagsbön
Sten Boman, präst
Kyrkan på Tällberg/Wasastugan på
Hotell Dalecarlia
17:00
Hela kyrkan sjunger
John Sund. Ingemar Ihlis. Stina Pellas.
Leksands kyrka
Söndag 21 november
11:00
Gudstjänst
John Sund, präst.
Sylvia Andersson, musiker.
Leksands kyrka
18:00-ca20:00 BATTALIA - Konsert med Dalasinfoniettan
Dirigent: Roberto Gonzáles-Monjas.
Solist: Malin Hartelius. Musik av J:C:
Bach, Beamish och Haydn. Fri entré/
rekomenderad kollekt 150:-/person.
Leksands kyrka
Måndag 22 november
10:00-12:00 Kyrkis
För barn 0-5 år med vuxen
S:t Persgården

Djura församling

Tisdag 16 november
14:00-16:00 Öppet hus Leksands marionetteater visar
dockor och berättar om verksamheten.
Djura sockenstuga
Onsdag 17 november
16:00-18:00 Stickcafe Vi stickar för välgörande
ändamål. Djura sockenstuga
Torsdag 18 november
14:00-16:00 Kyrkis För barn 0-5 år med vuxen.
Djura sockenstuga
Lördag 20 november
10:00-12:00 Marknad med scouterna. Lotterier till
förmån för ACT och Fairtrade försäljning.
Djura sockenstuga
10:00-13:00 Scouter Djura sockenstuga
Söndag 21 november
Familjemässa
11:00
”Under regnbågen står du inte ensam”
Per Rönnegård, präst.
Fumiko Okino, musiker.
Barnkören.
Djura kyrka

Siljansnäs församling

Öppettider
Kyrkan öppen dagligen, kl: 9:00-16:00

Onsdag 17 november
9:00
Veckomässa

Per Rönnegård, präst.
Liselott Ambjörn, musiker.
Siljansnäs kyrka
10:30
Halv-elva kaffe
Gemenskap och fika. Ingen anmälan.
Siljansnäs prästgård
14:00-16:00 Kyrkis
För barn 0-5 år med vuxen.
Siljansnäs prästgård
Söndag 21 november
16:00
Gudstjänst
Per Rönnegård, präst.
Fumiko Okino, musiker.
Siljansnäs kyrka
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I samarbete med

v. 46
17/11 19.00 Bön i Elim, Mikael Hansson
21/11 11.00 Gudstjänst, Mikael Hansson

Gudstjänsten live på

Frikyrkan Siljansnäs

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

Onsd 17/11 10.00
Torsd 18/11 19.00
Sönd 21/11 11.00

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand

Bön och bibelsamtal.
Adventskören övar.
Barngudstjänst för små
och stora.

Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand

www.leksandpingst.se
Vecka 46
Torsdag 18 nov 19.00 Bön och Nattvard
Söndag 21 nov 11.00 Gudstjänst
Predikan: Magnus Davidsson. Barnkyrkan. Kyrkkaffe.
OBS!! Församlingsmötet direkt efter kyrkkaffet.

Fiskgatan 5 • Leksand • 0247-103 00

För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

VAR MED OCH
RÄDDA LIV

Söndag 21/11

9:30 Söndagsskola.
16:30 Lovsång och tillbedjan.
17:00 Gudstjänst. Predikan av Henrik Steen.

Swisha valfritt belopp till
123 000 4663
Din gåva räddar liv i katastrofer.

Torsdag 25/11

19:00 Presence: Lovsång, tillbedjan, förbön,
vittnesbörd - i Hans närvaro.

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

Svenska kyrkan
ÅHLS FÖRSAMLING

Tisdag 16/11

14.00-15.30

Torsdag 18/11

16.00-16.40
18.00-20.30
11.00
18.00

Söndag 21/11
Onsdag 24/11

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Svenska Röda Korset. Du har rätt till
information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på redcross.se/personligintegritet

INSJÖN

www.svenskakyrkan.se/ahl

Miniorer. Prästgårdens övervåning.
Anmälan till: samuel.park@svenskakyrkan.se.
Småhl Singers. Barnkör 7-12 år. Åhls kyrka.
Kyrkokören övar i Åhls kyrka.
Gudstjänst i Åhls kyrka. Sten Boman.
Herrkväll i prästgården. Se sep annons.

För aktuell information – se församlingens hemsida och Facebook.
2b

Profilreklam som
skapar intryck
Profilkläder • Arbetskläder • Gåvor
Banderoller • Skyltar • Bildekaler m.m.
Ring oss så hjälper vi dig att hitta precis det
du behöver för att synas!

En del av Bokstaven
0250-135 25 | order@tryck1.com | Badstugatan 13, Mora

