Älghults Kyrka

en liten beskrivning

Älghults kyrka byggdes 1805-1807 men invigdes först den 14 september 1816. Den ersatte en timrad och rödtjärad medeltida kyrka. Den gamla kyrkans sakristia (från 1400-talet)
var dock gjord av sten och står fortfarande kvar på den gamla delen av kyrkogården (andra
sidan av vägen).

Takmålningarna
Vid renoveringen 1916 tillkom takmålningarna som innehåller namnen på de tolv apostlarna. Den tolfte aposteln är dock Paulus och inte Mattias – han som valdes när Judas Iskariot
hade lämnat både gemenskapen och livet.
Runt taklisten finns också några ord ur Bibeln: ”Gud är kärleken. Jag vill gå in i ditt hus på
din stora barmhärtighet. Kommer låter oss tillbedja och nederfalla för Herranom. Kommen
till mig I alle som arbeten och ären betungade och jag skall vederkvicka eder. Saliga äro di,
som höra Guds ord och gömma det.”

Dopfunt
Dopfunten är gjord av brun, polerad
kalksten. Den är skänkt av majoren Knut
Hammarsköld 1650.
På dopfuntens ovansida står det inristat:
”Den som inte blir född av vatten och
ande kan inte komma in i Guds rike.”
(Johannes 3:5, nuvarande översättning).
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Altaret och altartavlan
Det nuvarande altaret är från 1937. Altaruppställning som omramar altartavlan en består av två kolonner som bär upp ett trekantigt överstycke dekorerat med änglar.
Altartavlan är målad 1765 av Louis Masreliez (som
då endast var 17 år gammal). Den föreställer Jesus
som bärs fram i Jerusalems tempel och får möta den
gamle Symeon. Altartavlan har stått i kyrkan sedan
1807.
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Predikstol
Predikstolen i renässansstil som är tillverkad
1649 och inköpt 1654 är troligen ett verk av
en lokal snickare.

Detalj från predikstol

Såväl predikstolen som ljudtaket moderniserades 1730 med barockskulpturer av bildhuggaren Sven Segervall i Växjö. Han försåg korgen
med snidade bilder av Kristus och evangelisterna. Ljudtaket fick basunblåsande putti
(småänglar), blomsterdekor och överst Kristus
med segerfana.

Triumfkrucifix
Kyrkans triumfkrucifix var ursprungligen uppsatt i den gamla
kyrkans triumfbåge, mellan koret
och långhuset.
Korset är från 1300-talets första
tredjedel. Det avbildade blodflödet
på den höra sidan av bröstkorgen
berättar att Jesus verkligen dog på
korset.
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Orglarna
Läktarorgeln byggdes
1941 av Mårtenssons
orgelfabrik i Lund och har
23 stämmor.
Orgelfasaden gjordes
1879 då en ny orgel
tillkom. I koret finns en
mindre orgel från 1982.

Brudkronor
Församlingen äger två brudkronor. Den yngre är från 1956 och
den äldre tillverkades 1737 i Eksjö av guldsmeden Arvid Andersson Castman, och fick ytterligare utsmyckning 1764 av guldsmeden Anders Johan Limnell i Växjö.

Kyrkans klockor
I tornet hänger tre klockor. Två av
dem tillhörde den gamla kyrkans
klockstapel.
Lillklockan, gjuten 1703, har
bland annat några ord från Psaltaren 95 inskrivna: ”KOMMER
LÅTE OSS GLÄDIAS HERRANOM OCH FRÖGDAS FÖR
VÅR SALIGHETS TRÖST.”
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Storklockan tillkom 1927.
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På Mellanklockan, gjuten 1762,
står det bland annat: 2GÅN IN I
HANS PORTAR MED TAKAND
OCH UTI HANS GÅRDAR MED
LOFWANDE.”

