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En del av Bokstaven AB • www.magasinleksand.se • vecka 16, 20/4 2022

Mosippsvägen 27
Leksand | Moskogen

Olsnäs Kolargårdsgattu 14
Leksand | Siljansnäs

Fast pris 3 950 000 kr Rum 6, varav
4 sovrum Tomt 2104kvm
Vänligen kontakta oss för mer information
Mäklare Anders Permats 070-394 17 74

Fast pris 895 000 kr Rum 2, varav
1 sovrum Boarea 41 kvm Tomt 1360 kvm
Vänligen kontakta oss för visning
Mäklare Caroline Lundin 072-382 68 88

4:a Gamla Siljansnäsvägen 61
Leksand | Åkerö

Mejerigattu 6
Leksand | Siljansnäs

Utgångspris 2 495 000 kr Avgift 5500 kr/mån
(inkl. VA, soph., förråd, garageplats)
Boarea 124kvm Vån 1 & 2
Vänligen kontakta oss för visning
Mäklare Caroline Lundin 072-382 68 88

Utgångspris 1 995 000 kr Rum 4, varav 3
sovrum Boarea 125/12 kvm Tomt 1446 kvm
Byggt 1983 Vänligen kontakta oss för visning
Mäklare Anders Permats 070-394 17 74
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Frihet att välja
Den personliga friheten och möjligheten
att uttrycka sig är enligt mig en livsnödvändighet. Men kultur kan vara så mycket
mer än så. För att vi ska må verkligt bra
behöver vi tillgång till de känslor som kulturen kan hjälpa oss att illustrera. Kärlek,
sorg, glädje, åtrå, avund, hat, galenskap.
Listan kan göras lång och det fina med kulturen är att du inte behöver vara drabbad
för att uppleva. Du kan exempelvis låta en
skådespelare eller musiker förmedla känslorna, så kan du efter föreställningen eller
konserten återgå till det känsloläge som
passar dig för stunden. Du kan dessutom
som publik välja vilka känslor du vill få
förmedlade. Det finns väldigt många viktiga frågor att ta hand om och diskutera. Just
nu är kriget i Ukraina det som överskuggar
allt. Men för att orka måste vi ha kul! Och
det kan vi kulturutövare hjälpa till med.

Pasnuchyi, en Ukrainsk läkare på flykt, berätta om sina upplevelser. Det som händer
i Ukraina är verkligen bortom all förståelseförmåga och vi måste stödja deras sak på
alla sätt vi kan. En annan talare var Gabriel
Ehrling Perers, politisk redaktör på DT, som
satte ord på varför det som händer i Ukraina är en fråga för hela världen. Han citerade
biskop Thomas frihetssång – ”Frihet är det
bästa ting” och särskilt strofen ” Villt du dig
självan vara huld, Du älske frihet mer än
guld” alltså – vill du ta hand om dig själv ska
du bry dig mer om din frihet än pengar. Det
som händer i Ukraina är ett resultat av lång
tids förtryck och styrning av det ryska folket med hjälp av våld och pengar. Gabriel,
och flera andra, menar att Putin är ute efter
att besegra det Ukrainska folkets fria vilja
och inlemma det i den totalitära Ryska federationen, eller Sovjet om man så vill. Det
är därför så viktigt att de fria demokratiskt
styrda länderna går samman och visar att vi
inte tänker låta det hända! Vi kan inte tillåta
att människor med våld bestämmer vad andra människor får tycka, tänka och uttrycka.
Det är också det kulturen handlar om, att ge
människor en möjlighet att uttrycka sig på
det sätt de vill, och att acceptera det de uttrycker. Och jag tror att väldigt många kulturarbetare instämmer i att de bryr sig mer
om friheten att uttrycka sig än om pengar. I
Sverige har vi frihet att välja och har haft det
under en lång period. I år är det dessutom val
och vi har förmånen att få välja vilka politiker vi vill ska leda samhället framåt. Det är
en möjlighet som vi bör förvalta väl och rösta
med omsorg!

Pär Ohlsson
Kulturchef
Leksands kommun
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TILL HELGEN BLIR DET FESTIVAL!
På Sparbanken händer massor! Pokémonkungen
Lars är tillbaka med sina Pokémonkort. Rita fritt på
vårt Mega-Tokyo-pappersbord. Lekextras Godzillastora Legobord är framme. Butiken Lilla Japan säljer
japanska sötsaker, smått och gott.
Som alltid kan du prova på japansk vävning,
origami, kalligrafi och enklare tecermoni på Sparbankens övervåning. Med reservation för ändringar,
se hemsidan för det senaste.

JAPANSKFILMFESTIVAL.COM

Tider, trailers, nyheter och
mycket annat finns på vår
hemsida och Facebook-sida.

Se
teate
förestä rlln
i källare ing
n.

HÄNDER PÅ LEKSANDS SPARBANK
11.30

DÖRRARNA ÖPPNAS!
12.00–12.20

UPPVISNING JUDO

Rättviks Judoklubb visar upp sin
kampsport där du sedan får
chansen att prova på och prata
med instruktörerna.
12.00–12.30

BAKUGAN BATTLE
Spelet som är en blandning
mellan att spela kula och kortspel. Prova på Bakugan Battle och
var med i några enkla tävlingar.
12.00–14.00

ANIMATIONSWORKSHOP

15.00–17.00

13.00–13.30

BAKUGAN BATTLE
Prova på Bakugan Battle och
var med i några enkla tävlingar.
13.30–14.00

FÖRELÄSNING: SHOJO MANGA
Högskolan Dalarna föreläser om
japanska serier på övervåningen.
13.30–13.50

UPPVISNING I KENDO
Kendo Hokushinkan, KFUM
Uppsala visar upp sin kampsport
Kendo, svärdets väg där du sedan
får chansen att prova på och
prata med instruktörer.
14.00–14.40

Workshop med grupp 1. Gör en
animerad film med hjälp av iPads
och fantastiska animationslådor.
12 platser finns per workshop.
12.00–12.30

KYOGEN-TEATER I KÄLLAREN

BOKSIGNERING MED AI VENTURA

Prova Bakugan Battle och
var med i några enkla tävlingar.
14.05–14.35

Ai Ventura signerar sin nya bok
”Baka kawaii”. Köp boken på plats
och passa på och få den personligt signerad. Perfekt som present
full av idéer och inspiration.
12.40–13.00

En japansk De Tre Bockarna Bruse
föreställning för alla åldrar.
14.00–14.30

BAKUGAN BATTLE

ANIMATIONSWORKSHOP

Workshop med grupp 2.
Animerad film med iPads och
fantastiska animationslådor.
12 platser finns per workshop.
14.40–15.10

FÖRELÄSNING: HAIKU
Högskolan Dalarna föreläser om
haiku översättning på övre plan.
15.00–15.20

UPPVISNING NINJUTSU
Bujinkan Bushin Dojo från
Stockholm visar upp sin kampsport där du sedan får chansen
att prova på och prata med
instruktörerna. Ett unikt tillfälle
att se ”ninjor” i Dalarna på riktigt.
15.00–15.30

BAKUGAN BATTLE
Prova Bakugan Battle. Var med i
några enkla tävlingar.
15.40–16.00

UPPVISNING I KENDO

UPPVISNING NINJUTSU

Högskolan Dalarna föreläser om
japanska språket på övre plan.
14.20–14.40

Kendo Hokushinkan, KFUM
Uppsala visar upp sin kampsport
Kendo, svärdets väg där du sedan
får chansen att prova på och
prata med instruktörer.
16.15–16.30

Bujinkan Bushin Dojo från
Stockholm visar upp sin kampsport Ninjutsu.

UPPVISNING JUDO

PRISUTDELNINGAR, AVSLUTNING

Rättviks Judoklubb bjuder på
uppvisning.

Vinnare från dagens alla tävlingar
får fina priser och ära.

FÖRELÄSNING: TANGO I JAPAN
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Aktuella akt
Leksand

Detta händer i april

Tisdag 26 april kl.14.00 i Sveasalen. Medlemsträff. TEMA TRAFIK.
Hans Moberg från NTF tar upp nollvisionen, trafikolycksutveckling i länet och Leksand.
Lars Lindblom och Ingrid Andrén från Leksands kommun informerar om
trafiksituationen i kommunen. Pris 80 kr inklusive 2 lotter, kaffe och smörgås.
Anmälan till Bernt, via SMS/telefon till 070-666 71 90 senast fredag 22 april.

NLÄMNING

Torsdag 28 april kl. 13.00 Restaurang Lyktan. Mat och prat.
Pris 95 kr. Anmälan till Ellen, via SMS/telefon till 070-386 82 09 senast måndag 25 april.

Här ska tjatas!

j på Naturum 13.00-15.00

Meddela den som tar emot anmälan om du behöver skjuts till aktiviteterna!

Resanmedverkan
”I Gustav Vasas fotspår” och
besöket hos Pirjo Design och lunch är fulltecknade!
red din
i årets

ÄNG ME’! - utställning

INLÄMNING

12 maj på Naturum 13.00-15.00

lningen

IN
M
G
Leksands Kulturhus
NL
LÄ
Ä
MN
N II N
N
Förbered
dinGmedverkan i årets

ME’!

nstnärer12 maj på Naturum 13.00-15.00
13.00-15.00
Sista veckan! För- och grundskolornas
urum! 25 maj på Naturum
HÄNG ME’! - utställning
vårsalong 2022 med tema Kärlek
Förbered
din
medverkan
i
årets
10.00 –16.00
Förbered din medverkan i årets
visas 19 mars - 23 april.

utställning
Dalarna,
Siljansnäs

tré

HÄNG
HÄNG ME’!
ME’! -- utställning
utställning

Extraöppet i museet v16 tis & ons 11-17
Inför utställningen
Björn
Wiman
HÄNG ME’!
Ny utställning i biblioteket
Lokala konstnärer
HÄNG
Varje vecka kommer en ny haikudikt att visas i
HÄNG ME’!
ME’! DNs
Kulturchef
på Naturum!
biblioteket. Vill du veta mer om projektet
13 maj - 16 maj 10.00 –16.00
på
på Naturum!
Naturum! Lokal Konstutställning
Haiku Japan Leksand tur och retur gå in på
Sanningar
Lögner
Naturum Dalarna,
www.haikuleksand.com
Björkberget i Siljansnäs
Fri entrédemokratin
Hotet mot
Rollspel på påsklovet i biblioteket

Inför
Införutställningen
utställningen

Lokala
Lokala konstnärer
konstnärer

13 maj - 16 maj 10.00 –16.00
Lokal Konstutställning
26 maj
- 29 maj
10.00–16.00
Naturum
Dalarna,
Lokal Konstutställning
Björkberget
i Siljansnäs
Naturum Dalarna,
Fri entré
(Acke
H Malmeström)
Björkberget
i Siljansnäs

Fri entré

kala konstnärer på Naturum!
Sockenstugan i
erk per konstnär / 50kr per verk
(Acke H Malmeström)
(Acke H Malmeström)

Tisdag 19 april & Onsdag 20 april kl. 15.00 20.00 kör vi prova på rollspel på Kaklet för dig
som är 13-25 år! För mer info samt anmälan
kontakta elise.olofsson@leksand.se. Sista dag
för anmälan är 18 april, begränsat antal platser.

Siljansnäs
(Acke H Malmeström)

sönd 29 mars kl 16.00

Vår kontaktperson
är på Naturum!
Lokala
konstnärer
Lokala
konstnärer
på Naturum!
Lokala
konstnärer
på Naturum!
verk
per
konstnär
per
verk
Christina 2Munck
Eriksson
2 verk per konstnär/ 50kr
/ 50 kr
per
verk
Bokfika
för dig som är 10-14 år och gillar att
2 verkärper
konstnär
/ 50kr
per verk
Vår kontaktperson
är
073-928Christina
89Vår
09kontaktperson
Munck Eriksson
Vår kontaktpersonläsa.
är Onsdag 20 april & 4 maj kl. 16.00 - 17.00.
Christina Munck Eriksson
Entré 150
:- 89 09 Skolungd.
Fri entré
073-928
073-928 89 09Christina Munck Eriksson
Improvisationsteater med Maja Wahlner
Arrangör:
89 09
Kassan öppnas
15.15 073-928
Insläpp
15.30
Tisdag 26 april kl. 18.00 - 19.30.
Arrangör:

Arrangör:
Kulturbanken Kulturbanken
Siljansnäs
Siljansnäs

Anmälan till maja.wahlner@leksand.se

Arrangör: Kulturbanken
Kulturbanken
Siljansnäs Siljansnäs

Arrangör:
www.leksand.se/kultur
Kulturbanken Siljansnäs
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tiviteter...
SAMISK FILMAFTON!
Kom i tid – det blir mycket folk!

Bio Kontrast Måndag 25/4 kl.19.30
Fr.15år 1.27h Pris 110kr Guldkort 100kr

SENIORFIKA
Mötesplats Kupan

Välkommen till

Tisdagen 26/4 kl. 14.oo bjuder vi på
seniorfika. Du behöver inte vara
medlem i Röda Korset.

VÅRMARKNAD

med Leksands trädgårdsförening

Varmt välkommen!
Leksands Rödakorskrets

onsdag 27 april

Sveasalen i Leksand

kl 18 - Trädgårdsmarknad

plantor, fröer, trädgårdsprodukter

Siljansnäs
Varmt välkomna till
PRO Siljansnäs trivselträff
torsdag 28 april kl. 14.00 på Sockis.

kl 19 - Föredrag

”Trädgårdstips inför årets säsong”
med Maj-Lis Pettersson
känd röst från Odla med P1

Anders Winter berättar om
”Båttrafiken på Siljan förr och nu”
Kaffe 50 kr. Årlotteri
Obs! Boulen på Havtorn Arena drar igång
den 3 maj kl. 10.00 om vädret tillåter.
Styrelsen

Entré till föredraget 100:- Medlemmar 50:www.leksandstradgardsforening.n.nu
även Facebook & Instagram
i samarr
med:

5

Äntligen kan vi fira

öppningen av Studio 7 med Er!
Kom och mingla med oss lördag 23/4 kl. 12-15

Fina en
dand
erbju dagen!
r
unde

Varmt välkomna både nya & gamla kunder
Vi som jobbar här;
Eva Emanuelsson; frisör & aukt. hudterapeut 070-7401509
Bibbi Liss; dipl. massageterapeut & cert. massör (klassisk massage, lymfmassage &
regndroppsterapi) 070-4909950
Henrieta Juranekova; nagelteknolog, fransstylist & kosmetisk tatuerare 072-2406142
Eva Kock; medial energibehandlare & ljudhealingterapeut 073-9520219
Hantverkaregatan 7, Leksand med ingång mitt emot Allans Sport.

bokadirekt.se/places/studio7-44075 • Följ oss gärna på facebook & instagram
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Mila Thoors, piano och orgel
Daniel Beskow, piano
Musik av Wolfgang Amadeus Mozart.

Lördag 23 april kl.18.00
Leksands kyrka
Fri entré/Kollekt

Guld, Silver, Mynt

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

Leksands Hotell, Leksandsv. 7, Leksand. Måndag 25/4 kl. 15.00-16.00
Prisexempel.
Guldsmycken
.......450 kr/g guld
20 kr guld ...................4000 kr
Sedlar,
10 kr guld ...................2000 kr20 kr
guldPlåtmynt/Riksdaler
2150 kr
Tandguld, Medaljer,
5 kr guld .....................1000 kr10 kr
guld
1075 kr
Utländska mynt, Silversmycken
50 kr 1975 - 76 .............130 kr
5
kr
guld
700 kr
10 kr 1972 .....................76 kr
Silverbestick (ejNS).. 3800 kr/kg
1975-76
kr
5 kr före 1972 ................37 kr50 kr
Silvertackor
............. 560067
kr/kg
2 kr före 1942 ................62 kr5 kr Herrfickur
före 1972
20 kr
kr
2 kr före 1968 ................30 kr
2 kr 14/18k
före ................3000/5500
1942
36 kr
Armbandsur
1 kr före 1942 ................31 kr
före
1968
16 kr
14/18k
............1300/3000
kr
1 kr före 1968 ................15 kr2 kr h.
18
kr
50 öre före 1962 .............10 kr1 kr före 1942
Över 30 år i branschen.
25 öre före 1962 ...............5 kr1 kr Priserna
före gäller
1968
8,50
fr.o.m. 11 april
2022 kr
10 öre före 1962 ...............3 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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Läsarbilder

Vintern kom tillbaka.
Persborgs vackra
brygga i Rättvik.
Foto: Carin Nallgård.

Ukrainas flagga Foto: Göran Ivarsson
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VÅRYRA

HOS BACKLUNDS MÖBLER
Vi bjuder
på korv
med bröd!

Massor med fina erbjudanden på soffor,
sängar, utemöbler och matgrupper.

Stort
sortiment av
utemöbler

Start
lördag 23/4
kl. 10.00
Välkomna!

Vardagar 10-18
Lördagar 10-15
Söndagar 12-17
(ej lunchstängt)
www.backlundsmobler.se | Gilla oss på facebook och instagram
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Leksands IF & Locker Room Talk
Säsongskorten släppta
LIF-kryssningen 25 aug
Som jag berättat tidigare har Leksands IF tillsammans med Clas Ohlson Foundation och Clas Ohlson
AB startat projektet Locker Room Talk. Det handlar
kort och gott om att i ungdomslagen skapa ett
klimat där alla känner sig sedda och hörda. Där man,
när man kommer till arenan, är en schysst kompis
och skippar skitsnacket. Det är förhoppningsvis ett
beteende som byggs upp och som man sedan tar
med ut i vardagen. Helt enkelt skapa en miljö som
främjar en jämställd värld där alla kan vara själva. I
mitten av april kommer föreningens samtliga ledare
att vara med på föreläsningen och därefter kommer
en ansvarig i varje lag jobba kontinuerligt med Locker
Room Talk. Vi kommer även att jobba med projektet
under sommarens hockeyskola. Då får vi chansen
att även under en intensiv vecka utbilda elever som
kommer utifrån och som förhoppningsvis sedan tar
kunskapen med sig hem till sina klubbar.
Säsongskort säsongen 22/23
Nu är säsongskorten för nästa säsong släppta.
Tyvärr tog det slut för våra damer i kvartsfinalen
och för våra herrar i åttondelsfinalen. Nu laddar
sportverksamheten upp inför kommande säsonger
och självklart är visionen Ett Leksands IF, i fokus. Där
kommer ni som säsongskortsköpare och partners
in i bilden. Tillsammans med grunden i föreningen,
våra medlemmar, är ni en otroligt viktig pusselbit när
nästa säsongs lagbyggen ska sättas. För varje sålt
medlemskap eller säsongskort ökar möjligheterna
till att bjuda på en bra produkt i arenan och på isen.
Tillsammans har vi de senaste åren skapat fina
förutsättningar, dels för en etablering i SHL, men
även för att nu kunna ta nästa steg i visionen. Det
är ingen hemlighet att det är tillsammans vi bygger
framtidens Leksands IF.

Över 1200 bokade på LIF-kryssningen
Just nu är det väldigt bra drag kring LIF-kryssningen.
Den senaste rapporten skvallrar om över 1200 bokade
passagerare vilket är en kanonsiffra – och då är det en
bit kvar till 25:e augusti. I vanlig ordning bjuds det på
spelarpresentationer och intervjublock med våra spelare
och ledare. Konferencier är den minst sagt populära
kommentatorn och programledaren på Discovery, Tommy Åström. Tommy som under många år av sin karriär
jobbat på Radiosporten där han bland annat guidat
lyssnarna från hockey, fotboll och friidrottsarenorna. Han
jobbade även som konferencier åt oss på Leksands IF när
vi arrangerade föreningens 100-årsfest i Tegera Arena. Så
här kommenterar han den kommande LIF-kryssningen.
–Som sportkommentator är objektiviteten en viktig del
av yrket, men som hockeyintresserad känner jag så klart
en form av kärlek till ett klassiskt lag som Leksand, som
liksom alltid har funnits där. Leksand är ju på många
sätt ett fenomen. Det är egentligen helt ologiskt att en
så liten ort har ett lag som älskas över hela Sverige. Jag
har alltid upplevt Leksands IF som en positiv miljö och
jag tycker att det verkar finnas väldigt fina band mellan
föreningen och dess supportrar. Det är väl inte minst den
här kryssningen ett bra exempel på.
Har ni inte bokat er LIF-kryssning ännu? Gå in på leksandsif.se och läs mer. Önskar du som företagare åka
med och vara med på företagarnas LIF-expo? Kontakta
undertecknad så skräddarsyr vi ert paket.
Slutligen. Tack alla fantastiska supportrar som kom
tillbaka till Tegera Arena i vintras. Det var en fröjd att se
er på plats efter ett år av saknad och tomhet.

Patric Skoglund

Marknadschef. Leksands IF
patric.skoglund@leksandsif.se

leksandsif.se
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TORSKRYGGFILÈ

Förpackning

149

kr
kg
Ord. pris 198 kr

Hel låda 5 kg

139

kr
kg

Ord. pris 198 kr

Lyxig, MSC-märkt, torskrygg till ett riktigt bra pris.
Ca 150-200 gr/st. 4 st/förpackning eller hel låda
på ca 5kg. Gäller så långt lagret räcker.

Välkommen 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

LIF-kryssningen 2022
Läs mer och klicka dig till bokningssidan på leksandsif.se

Torsdagen den 25:e augusti är det återigen dags att färga Ålands hav blått och vitt. Som vanligt
åker vi med en rad artister. Det blir uppträdanden, presentationer av våra A-lag och mycket annat.
Nu ser vi alla till att göra LIF-kryssningen 2022 till en stund vi aldrig kommer att glömma!
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Läsarbilder

Tidig men fin morgon på insjön.
Foto Mikael Vestlund
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•
•
•
•
•
•
•

Vi säljer nya maskiner
Alltid snabb service
Stort reservdelslager
Hämtar och lämnar vid service
Kunnig och kompetent personal
Servar alla märken
Rättviks billigaste gasol

SERVICE PÅ
DINA TRÄDGÅRDSMASKINER
Vi är den största
auktoriserade STIGAserviceverkstaden
runt Siljan!

0248-511 60 . Öppet må-to 8-18, fre 8-16
www.bilomaskinhusetrattvik.se

94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Radio Siljan – hela dagen
Året om, från morgon till kväll kan du lyssna
på lokalradio, nära dig.
06 – 09 God morgon Siljan – med nyheter,
väder, trafik och aktualiteter.
Programledare: LarsGöran ”Noppi” Lindberg
09 – 12 Siljan idag – med tävling, firarprogram
och Siljanstoppen

12 – 18 Zenit – lättlyssnad eftermiddagsradio
med Malin Westberg
18 – 24 Mot midnatt – Musik non stop fram till
midnatt

Telefonsluss
0250 – 10 000
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Växel
0250 – 10 500

Annons avd.
0250 – 10 505

Recept av Eva-Lott Långberg

Medelhavskyckling med smak av
citron toppat med oliver och persilja
Ingredienser
(4 pers):

4 kycklingfiléer,
2 vitlöksklyftor, smör, salt och
svartpeppar,
4 dl matlagningsgrädde,
1 hönsbuljongtärning,
1 tsk rosmain torkad och smulad i
handflatan,
1 citron rivet skal av en halv citron och
den andra i klyftor till servering.
1 dl svarta oliver,
½ dl persilja.

Gör så här:
Skär kycklingfiléerna i tre bitar på längden. Skala och hacka
vitlöken. Bryn kycklingen gyllenbrun och salta och peppra. Blanda
grädde, buljongtärning, rosmarin, och saft i en gryta. Låt koka ihop
några minuter. Lägg i kyckling och vitlöken, låt puttra ca 5 minuter.
Rör ner citronskal, oliver och persilja. Garnera med citronklyftor.
Serveras med ugnsrostad potatis med olja och torkad rosmarin.

” En rätt som man får en Glad
Mage av och får tänka sig till en
härlig uterestaurang vid ett
soligt medelhav! ”
14

Fönsterputs
Hemstäd
Flyttstäd

EFTERLYSNING Körsångare!

Företagsstädning

Siljansnäs kyrkokör fyller 100 år!
Vi firar detta med en
JUBILEUMSKONSERT och FEST
lördagen den 21Mila
majThoors, piano och orgel
Daniel Beskow, piano
med körövning från
klWolfgang
14.00
Musik av
Amadeus Mozart.
( konserten börjar kl 16.00)

- Vi hjälper
dig med
allt inom
RUT!

Har du sjungit i kören tidigare?
Du får gärna vara med och delta!
Frågor och anmälan kontakta
Liselotte Ambjörn, körledare:
070-2610642

Annica & Monica

072-444 94 40

www.detgronastadforetaget.se

Församlingsresa
för Siljansnäsbor

måndag 9/5 kl. 9.00 - 18.00
Andra än Siljansnäsbor
välkomna i mån av plats.

HYR EGEN BUSS
MED CHAUFFÖR
Kontakta oss för offert!
Ring 0250-511 101

Gemensam buss till
Sixten Jernbergs museum,
Lima Trandstrands kyrka och
Tandådalens fjällkyrka.
Kostnad: 150 kr
inklusive lunch och fika.
Anmälan till Eva Hurtig
070-5506623 senast 25/4
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Hört & Hänt
Bilnyheter från världens alla hörn!

Drömjobbet hos Dodge
Vad sägs om att arbeta för Dodge under ett år och förutom en Challenger SRT Hellcat med obegränsat
däckkonto så får du 1,5 miljoner kronor för besväret? Jänkarna söker nämligen en ”chief donut maker”
och arbetsbeskrivningen har absolut ingenting med bakverket att göra (donut betyder munk på svenska). Det handlar i stället om att drifta, spinna och göra burnouter på heltid. Dodge har fått in över 173
000 ansökningar och nu har man valt ut 10 finalister som ska göra upp om drömjobbet i en streamad
realityserie. Må bästa däcksprängare vinna!
Klirr i kassan för Polestar
Hyrbilsjätten Hertz har i dagarna tecknat en ny
stororder som kommer resultera i ett rejält klirr
i kassan för Polestar. Kontraktet inkluderar inte
mindre än 65 000 nya elbilar och leveranserna
ska rulla på under en femårsperiod. Inledningsvis avser beställningen nya Polestar 2 och man
räknar med att de första leveranserna till Europa
kommer att ske nu i vår. Hertz är en gammal
spelare på hyrbilsmarknaden och grundades
redan 1918 i Chicago.
16

Skräcken hos Mercedes
De anställda flydde för sina liv och man tvingades att stoppa produktionen i sex timmar. Det
blev en minst sagt händelserik arbetsdag på
Mercedes hypermoderna fabrik i indiska Chakan. Anledningen? En liten leopardhona hade
lyckats ta sig in i lokalerna och smög nyfiket
runt bland monteringsstationerna. Mercedes
tvingades att tillkalla experterna hos Wildlife
SOS men det blev en tuff uppgift. Treåringen
vägrade att lämna fabriken frivilligt så det blev
att söva kattdjuret som sedan fick åka Mercedes
tillbaka till vildmarken.
Teslas ulv i fårakläder
Tesla Model S Plaid är inget annat än en ulv i
fårakläder och det tack vare tre elmotorer på
totalt 1020 hästkrafter. Tja, du läste rätt och
för 1 379 990 kronor kan du få uppleva en
av bilhistoriens mest spektakulära accelerationsupplevelser. Färden noll till hundra rullar
nämligen på strax över två sekunder och om
du fortfarande är vid dina sinnes fulla bruk så
kan 322 km/h toppas. Det vill till att hålla hårt
i ratten, som för övrigt är av flygplansmodell
och kallas ”yoke” på Teslaspråk. Till höger
om denna finns en 17-tums touchskärm där
man bland annat kan hålla koll på 100 kWh
batteriet.
Tillbaka till barndomen
Vem kan ha missat DeLorean DMC-12 från
kultfilmerna om tonåringen Marty McFly och
uppfinnaren Emmett Brown? Vi snackar naturligtvis om ”Tillbaka till framtiden” och vad
passar bättre än att Lego nu släpper en fräck
byggsats för vuxna bestående av inte mindre
än 1872 delar. Här kan man ta ut svängarna ordentligt och bygga tre olika versioner
beroende på vilken film man föredrar. Med alla
bitar på plats har man en trettiofem centimeter
lång kärra med öppningsbara måsvingedörrar.
Priset för en resa tillbaka till barndomen kostar
1 899 kronor.
Text: Jenny Nilsson / © CNP AB /
Foto: CNP AB
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MAGASIN

ÖPPETTIDER
Mån-tors 8-16
MAGASIN

Lunchstängt 12-13

Fredag stängt
Magnus Åker
Säljare

ANNONSSTOPP:

Tisdagar kl. 9.00
för införande tisdag veckan därpå.

Välkommen in med er annons!
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
15b

Våren är här!
Vi hjälper er gärna med
fönsterputs och storstäd!

25% rabatt
på hela sortimentet
från Jotun
Gäller till 11/4-23/4

0247-643 30 l www.homemaid.se

VÄLKOMMEN TILL
VÅR JUBILEUMSDAG
LÖRDAG 30 APRIL
Kl 9-16

MASSOR MED
ERBJUDANDEN
FRÅN VÅRA
LEVERANTÖRER

Nyhet!

FIRA
MED OSS!

30 ÅRS JUBILEUM
2022

HOPPBORG
FÖR BARNEN!

TRÄFFA VÄRLDENS STARKASTE MAN
MAGNUS SAMUELSSON,
JÄRNMANNEN ANDERS OLSSON OCH
KÄNDISKOCKEN ANDERS LEVÉN

Nu kan du betala med Klarna och Swish
i butiken.

Köpmannavägen 4, Hällefors 0591-100 29

- Betala direkt - Betala senare - Dela upp

30
1992-2022

STOPP
I AVLOPPET?

l

Gjutarvägen 9, Rättvik | 0248-125 40
Öppet: Mån-fre 07-18, lör 9-13
www.tysksmåleriochfärg.se

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

Vi ﬁnns på Lilla Industriområdet i Rättvik!

Tel. 070-679 75 77
14b

Bioprogram
19–28 april
Belfast
Oscarsvinnare!

(11 år)

Ingår i Biopasset
Drama av Kenneth Branagh
m Jamie Dornan
Speltid: 1 tim 38 min
DAGBIO To 28 april 14.00

Drive My Car
Oscarsvinnare!

PREMIÄR!!!

(Btill)

Drama av Ryûsuke Hamaguchi med Hidetoshi Nishijima
Speltid: 2 tim 59 min
Må 25 april 18.30

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.

Fantastiska vidunder:
Dumbledores
hemligheter
(11 år)
Äventyr, Fantasy av David
Yates med Eddie Redmayne
Speltid: 2 tim 22 min
Ti 19 april 18.00
Lö 23 april 18.15
To 28 april 18.30

Hopper och jakten på
mörkrets hamster (7 år)
Animerat, Äventyr, Komedi,
Familj. 1 tim 31 min
sv tal Ti 19 april 15.50

Sonic the Hedgehog 2

Action, Äventyr, Komedi,
Familj. 2 tim 2 min
(7 år)
sv tal, otextad
On 20 april 14.00
To 21 april 15.50

The Lost City
(11 år)
PREMIÄR! Action, Komedi,
Romantik av Adam Nee,
Aaron Nee med Sandra
Bullock, Channing Tatum
Speltid: 1 tim 51 min
On-to 20-21 april 18.30
Fre 22 april 20.15

(15 år)

Action, Äventyr, Drama av
Robert Eggers med Alexander Skarsgård
Speltid: 2 tim 16 min
Sö 24 april 18.30

Tisdagsklubben

DAGBIO!!

MAGASIN

The Northman

(Btill)

Komedi, Drama, Romantik
av Annika Appelin med
Marie Richardson, Peter
Stormare. 1 tim 42 min
Ti 26 april 18.30
DAGBIO Ti 26 april 14.00

X

Förköp pågår!!!

(15 år)

Skräck av Ti West med Jenna
Ortega. 1 tim 46 min
To 21 april 21.00

Premiär 4 maj!!

 Rättvik
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Söderbergs
Ostvagn

Erbjuder minst 60 sorters extra lagrade ostar, Småländska
isterband, Prinskorv och grillkorv. Välkomna!

Leksand
Ostvagnen
22/4
29/4
uppställd

Rättvik
21/4 28/4

I fortsättningen kommer ostvagnen vara i Rättvik torsdagar
och Leksand fredagar

070-542 13 25

Räckte veden i vintras?
Dax att fylla på?

VEDitill
salu
Räckte veden
vintras?
välj:

VED till salu

Räckte veden
ivälj:
vintras?
björkved
/ blandved

Plintsberg - 070 5704234
mer info. : www.siljansved.se

Dax att fylla på?storsäck / löst i traktorvagn

björkved
hämta
själv/ blandved
/ hemkörning
storsäck / löst i traktorvagn
Plintsberg - 070 5704234
32
cm
/
45 cm
själv / hemkörning
mer Dax
info. : www.siljansved.se
att fylla hämta
på? färsk
/
32 cm / 45torkad
cm
Plintsbergfinkluven
- 070 5704234
färsk
/ torkad / pannkluve
/
braskaminmer info. : www.siljansved.se
finkluven / braskamin- / pannkluven

Räckte veden i vintras
Dax att fylla på?

&
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& SKOG
SKOG

Plintsberg
070
Plintsberg
- -070
570570
42344234
Plintsberg
- 070 5704234
mer mer
info.
www.siljansved.se
mer:info.
info.
: :www.siljansved.se
www.siljansved.se

Lösning korsord v.14
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. 9.00 för
införande veckan därpå.

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

Utdelningsdag:
Tisdagar
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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!
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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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Aygo kryddad med chili

(B a r c e l o n a – S p a n i e n)
Många av dagens småbilar är hopplöst föråldrande – men nu börjar det röras om i grytan med
kulinariska kryddor från det japanska skafferiet. Toyota lanserar nämligen en helt ny Aygo X och
den livar upp klassen med såväl snygg design som smakrika färgval. Vad sägs om att välja mellan
chili, enbär, ingefära eller kardemumma? Vi har provat nyheten och enda stället det hade behövts
kryddas mer är under huven.
”Vi bygger en bil tillsammans” var planen 2005. Bakom uppropet stod Citroën, Peugeot och Toyota
med modeller som kom att heta C1, 107 och Aygo. Trillingarna delade precis allt med varandra och
det inkluderade även tillverkningen. Nu har dock samarbetet splittrats och den tjeckiska fabriken har
japanerna lagt beslag på själva. Dagens testbil står på egna ben och gör det riktigt bra.
Välkryddad inredning
Vi kör en chilifärgad Toyota Aygo X Pulse vars grundpris börjar från 209 900 kronor och på det
tillkommer färgen med 8 000. Bilens kryddiga kulörer är nämligen inte gratis men letar du runt lite i
skafferiet erbjuds även enbär, ingefära och kardemumma för 6 000 kronor. Nu är inte Pulse den enda
utrustningsnivån utan det går även att välja mellan Play (164 900:-), Limited (224 900:-) samt Limited
Air (239 900:-). Den senare har en extra finess i form av ett tygtak som kan rullas bakåt enligt samma
9b

princip som när man öppnar en sardinburk. Hela gänget delar crossover-looken med kraftiga
skärmbreddare i svart och markfrigången har höjts till tretton centimeter. Även interiören har fått
sin släng av sleven och här dyker chilifärgen upp igen. På mittkonsolen huserar en 9-tums pekskärm som även visar upp backkameran.

Motor utan sting
Hur det är med utrymmena? Toyota Aygo X har växt med hela 24 centimeter på längden men det
märks inte mycket av i baksätet. Krutet har nämligen lagts på komforten i framsätena och bagageutrymmet som växt med 60 liter till 231. Det har alltså kryddats lite varstans förutom i maskinrummet. Den trecylindriga bensinaren levererar 72 hästkrafter vid höga sextusen varv och det kräver
att motorn måste leta sig upp i det högre varvtalsregistret för att något ska hända. Tillsammans med
den steglösa automatlådan så rullar noll till hundra på 14,8 sekunder så här hade lite spansk peppar
gjort susen. Vi befinner oss nämligen i Barcelona och vår chilifärgade färdkamrat gör sitt bästa för
att hänga med i trafikrytmen. Köregenskaperna har vässats rejält – liksom den maffiga ljudanläggningen från JBL som dagen till ära spelar Red Hot Chili Peppers.
Text: Willy Priske och Johannes Gardelöf / © CNP AB
Foto: CNP AB

Tekniska data för Toyota Aygo X Pulse 1,0

Motor:
Kraftöverföring:
Fjädring:
Styrning:
Bromsar:
Mått/vikt: (cm/kg)

Prestanda:
Förbrukning/miljö:
Pris:

3-cyl bensinmotor med dubbla överliggande kamaxlar och fyra
ventiler per cyl. Max effekt 72 hk vid 6 000 varv/minut.
Max vridmoment 93 Nm vid 4 400 varv/minut.
Motorn fram, framhjulsdrift. Steglös automatlåda
Fram: fjäderben med undre triangellänk. Bak: torsionsaxel.
Elservo. Vändcirkel 9,4 meter.
Skivor fram och trummor bak. ABS. Antispinn/sladd.
Axelavstånd 243, längd 370, bredd 174, höjd 153.
Tjänstevikt 1 360. Bränsletank 35 liter.
Toppfart 151 km/h. Acceleration 0-100 km/h 14,8 sek.
4,9 liter per 100 km vid blandad körning. CO2: 110 g/km.

211 900 kronor inkl. färgen chili röd.
- Minus…
En frisk fläkt bland dagens småbilar
Baksätets sidorutor öppnar i bakkant
Snygg formgivning
Trångt i baksätet
Smidig i trafiken
Lekfull interiör

+ Plus…
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PLANKET Bostad!
Privatannons
100:-

Annonserna på PLANKET 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
bankgiro eller kontant.

Köpes!

Önskar hyra möblerad stuga/lägenhet
från 1/5 och minst 2 månader
(ev till oktober) pga
trädgårdsarbetare i Leksand.
Cykelavstånd till centrum.
Sanna, 0737200438

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

Lägenhet till försäljning
Central trivsam tvåa 67 kvm 2 tr.
2 r&k + inglasad balkong . Stambyte=
Nytt badrum & detaljer i kök.
Flera källarförrådsrum. Grönt & lummigt, egen kryddträdgård.
Hemköp = 500 m. Hockeyarenan 700.
900 badplats i Siljan.
Stigaregatan 2 B, Leksand.
Wiveca 073 89 730 89

KÖPES
Amerikansk bil, jänkebil, ev.
europeisk bil, 50-60-70-80 tals.
Allt av intresse. Betalning kontant
via banköverföring.
076-274 25 63 Johan

--------------------------Köpes
Åkgräsklippare även
objekt av intresse.
073-6225929 Håkan

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

Söker en masdräkt från Leksand, i
huvudsak livstycke och bracka
076-840 80 99

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

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

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.

..................................Smått
Gott..
Smått & Gott..........
Choklad • Praliner • Godbitar
Smörgåsar • Lättare lunch • Specialtårtor
Smörgåstårtor • Sommarglass
Välkomna till Norsgatan 28, Leksand

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

www.ampans.se

KONTORSRUM CENTRALT
I LEKSAND UTHYRES
Vi har rum för fler på Norsgatan 36F.
Eget rum, delat kök / WC / mötesrum.
Ulf, 070-6770525, Johan, 070-5312110

..... Smått & Gott................................................
7b

Övrigt!
Katterna Zero, 4 år hona och
Zingo, 3 år hane söker nytt hem.
Sällskapliga, lekfulla och van vid
utomhus. Kastrerade, vaccinerade
och Id-märkta.
Mari 0723312572

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

................................. Smått & Gott.........
Gott.
MATT-TVÄTT PÅ PLATS

KÖPES LP-skivor

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

Tvättar mattor, heltäckningsmattor,
soffor & sängar.
Miljövänligt & bra pris
Ring Alex 072-873 69 11

LOPPIS I SVEASALEN

HUSVAGNAR OCH HUSBILAR KÖPES
Årsmodell 1995-2020.
Jörgen Fredriksson Bil AB

LÖRDAG423/4
Lördag
aprilKL.
kl. 10-14
10-14
Kom o fynda nytt o gammalt.
Boka bord: Anders 070-510 57 73
Brita 073-64 65 536. IOGT-NTO

073-986 87 77 - 0243-124 98

................ Smått & Gott......................................
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Varmt tack
till alla som har hedrat min käre

Min älskade Make
Far, Morfar

Sören Wernersson

Bert Fredricson

vid hans bortgång.
Tack för all omtanke, vackra blommor
och gåvor till olika fonder.

* 18 maj 1933
✝ 3 april 2022
Leksand

LILIAN

har lämnat oss
i stor sorg och saknad
YVONNE
CICCI
Emil, Juni
När jag i stilla stunder
Mig tankfullt vänder om
Står vägen full av under
Guds kärlek s rikedom
En gåta är det mesta
Men på den gångna stig
Jag ser att till det bästa
Allting tjänat mig
Begravningen äger rum
i S:t Petri kapell Leksand,
fredagen den 6 maj kl 12.00.
Alla som önskar när vara hälsas
välkomna. Akten avslutas i kapellet.
Tänk gärna på Kyrkbygget Siljansnäs
Frikyrkoförsamling BG 483-2127

Varmt Tack

till alla er som hedrat minnet av vår älskade

Hans Johansson

för allt deltagande vid begravningen, för alla
vackra blommor samt gåvor till olika fonder.
Ett stort tack till hemtjänsten, palliativa
teamet samt avd 2 på Limsjögården

PÄR och ÅKE
med familjer

Se minnessidor.fonus.se
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Vår kära

Inga Wennerholm
* 29 september 1925
har stilla insomnat
Leksand
2 april 2022

HANS och MARIT
MED FAMILJER
Släkt och vänner
Himlens hav har ingen strand
bara ljus.
Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten äger rum i
Leksands kyrka fredagen den 22/4
kl 10.00. Efter akten inbjudes till
minnesstund. Osa till siljans.se eller
070-301 49 00 senast 19/4. Tänk
gärna på UNHCR givarservice
08-121 491 00.
Siljans Begravningsbyrå
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www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat • Pastorsexp. 0247- 807 00
Kyrktaxi till Gudstjänst, förbokning, enkel resa 40 kr, 0775-50 50 50

Kyrkoårets söndag: 2:a söndagen i påsktiden

Leksands församling

Leksands församling

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

Måndag-Torsdag
12:00-15:00 Kaffe på S:t Persgården
Läs gärna en tidning.
Tisdag 19 april
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården
15:00-17:00 Ej After School - påsklov
S:t Persgården
17:00-18:00 Måltidsgemenskap och andakt
S:t Persgården/ Musikens hus
18:00-20:00 Ej Ungdomscafé - påsklov
S:t Persgården
Onsdag 20 april
10:00-13:00 Påsklovskul
Tipspromenad runt solvändan, frågor för
vuxna och barn med påsktema, start och
mål vid S:t Persgården. Vi bjuder på kokt
korv efter promenaden, servering inne vid
dåligt väder. Start mellan kl. 10-13.
Ingen anmälan!
S:t Persgården
Torsdag 21 april
Kvällsmässa
18:00
John Sund, präst.
Leksands kyrka
Lördag 23 april
Lördagsbön
17:00
Sten Boman, präst
Kyrkan på Tällberg.
Wasastugan på Dalecarlia
Mozart 4X4
18:00
En konsert fylld med positiv energi!
Mozarts musik i arrangemang för orgel och
piano. Daniel Beskow, piano. Mila Thoors,
orgel
Leksands kyrka
Söndag 24 april
Gudstjänsten sammanlyst till
11:00
Siljansnäs
Siljansnäs kyrka
Gudstjänst på teckenspråk
14:00
Johan S Wisser
Leksands kyrka
Måndag 25 april
10:00-12:00 Kyrkis
Barn 0-5 år med vuxen
S:t Persgården

Fortsättning

Tisdag 26 april
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården
15:00-17:00 After School
Årskurs 5-7.
S:t Persgården
17:00-18:00 Måltidsgemenskap och andakt
S:t Persgården/ Musikens hus
18:00-20:00 Ungdomscafé
årskurs 7 +
S:t Persgården
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Siljansnäs församling
Öppettider
Kyrkan öppen dagligen, kl: 9:00-16:00
Onsdag 20 april
Mässa
9:00
Per Rönnegård, präst,
Liselott Ambjörn, musiker
Siljansnäs kyrka
9:30-10:30 Bibelsamtal
Siljansnäs kyrka
9:30-11:00 Frukost för Siljansnäskôllor
Siljansnäs prästgård
10:30-11:30 Halv-elva kaffe
Siljansnäs prästgård
14:00-16:00 Ej Kyrkis - påsklov
Siljansnäs prästgård
Lördag 23 april
Taizébön
18:00
Siljansnäs kyrka
Söndag 24 april
Gemensam pastoratsmässa
11:00
Per Rönnegård och Christina Engqvist,
präster. Liselotte Ambjörn, musiker.
Kyrkokören.
Siljansnäs kyrka
Tisdag 26 april
12:00-13:30 Pajad lunch med vårlig underhållning
Kostnad 50:Siljansnäs prästgård

v. 16

Åhls församling

20/4 19.00 Bön i Elim
24/4 11.00 Gudstjänst

Kyrkan öppen:
vardagar kl: 8:00-15:00, helg: 9:00-16:00

Gudstjänsten live på

Tisdag 19 april
9:00-11:00
Ej Kyrkis - påsklov
Åhls prästgård
18:00-21:00 Prästgårdskväll
Åhl Boys Moppers visar sina gamla
mopeder och Anna Johansson visar
bilder från klubbens utflykter.
Anmälan senast 18/4 kl. 12:00 till
Anna 073-6904836.
Kom gärna på moppe eller i gammal
bil. Enkel förtäring, 50:Åhls prästgård
Söndag 24 april
11:00
Gudstjänsten sammanlyst till
Siljansnäs
Siljansnäs kyrka
Tisdag 26 april
9:00-11:00
Kyrkis
Barn 0-5 år med vuxen.
Åhls prästgård
18:00-20:00 Det inre rummet
Musik och samtal om livet. Sten
Boman och Mattias Bäck
Åhls kyrka

C-G Grönberg
Frikyrkan Siljansnäs

Björkbergsvägen 28, Siljansnäs
www.frikyrkan.cc
I samarbete med

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand
www.leksandpingst.se

Vecka 16
Torsdag 21 april kl. 19.00 Bön och nattvard i Pingstkyrkan
Söndag 24 april kl. 11.00 Gudstjänst- predikan av Magnus
Davidsson. Barnkyrkan. Kyrkkaffe
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

Söndag 24/4
10:40 Lovsång och tillbedjan.
11:00 Gudstjänst. Predikan av Robin Malm.

Djura församling

Tisdag 26/4
14:30 Café Ljuspunkten: Vårfest!
Sång, musik och tårtbuffé!
Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

Tisdag 19 april
14:00-16:00 Öppet hus – INSTÄLLT
Djura sockenstuga
Onsdag 20 april
16:00-18:00 Stickcafé
Djura sockenstuga
Torsdag 21 april
14:00-16:00 Ej Kyrkis - påsklov
Djura sockenstuga
Fredag 22 april
13:30-16:00 Fredagsfika
Djura sockenstuga
Lördag 23 april
10:00-13:00 Scouter
Djura sockenstuga
Söndag 24 april
Gudstjänsten sammanlyst till
11:00
Siljansnäs
Siljansnäs kyrka

Tankar om Tro,
Sammilsdalkyrkan
Onsd 20/4 10.00
Bön och bibelsamtal
18.00
Mötesplats Leksand
Lörd 23/4 9.30
Arbetsdag Solvi
Sönd 24/4 11.00
Gudstjänst. Predikan,
Leif Zetterlund
Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand
Tisd 19/4 18.30

Fiskgatan 5 • Leksand • 0247-103 00
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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

