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INLEDNING 

Detta dokument utgör verksamhetsberättelse år 2021 för Älmhults församling, som är en del 
av Växjö stift, Allbo-Sunnerbo kontrakt och Svenska kyrkan. Grunddokument för Älmhults 
församling är församlingsinstruktionen (ny omarbetat församlingsinstruktion antogs i 
november 2021). Församlingen har även uppdraget att vara huvudman för all 
begravningsverksamhet inom det geografiska området Älmhults församling. 

Syftet med Älmhults församling är att människor skall komma till tro på Jesus Kristus och 
leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas. Allt annat som församlingen utför är 
stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Den grundläggande uppgiften 
fullföljs när församlingen med trohet mot det givna uppdraget och med öppenhet för 
människor firar gudstjänst, bedriver undervisning samt utövar diakoni och mission.    

Under 2020–2021 har Coronapandemin fått mycket omfattande konsekvenser för Älmhults 
församling. Särskilt stor var prövningen under perioden 24 november 2020–31 maj 2021 då 
antalet deltagare i gudstjänst enligt lag var begränsade till max 8 personer plus medverkande. 
Stora ansträngningar har gjorts för att, i enlighet med gällande råd och restriktioner, fullgöra 
församlingens grundläggande uppgift. Formerna för församlingens arbete har förändrats och 
anpassningar gjorts. Målet har varit ett öppet, uthålligt och tillgängligt gudstjänst- och 
församlingsliv. 

I morgonbönen för fastetiden i Tidebönsboken återfinns några rader i en bön som jag återvänt 
till: ”Ger du ej hjälp, vem hjälper då? Du finns. Du hjälper och ditt svar i Jesus och hans 
kors vi har”. Med utgångspunkt från Herrens kors kan vi med hopp och tro se framåt. 

 

Älmhult den 12 april 2022 

Marcus Lejon, kyrkoherde 
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STATISTIK 

Gudstjänster 2021 2020 2019 2018 2017 
Antal gudstjänstbesökare vid huvudgtj. 3 561 5 116 5 721 5 775 6 503 
Antal huvudgudstjänster 70 64 60 59 59 
Besökare per huvudgtj. i genomsnitt 51 80 95 98 108 
Antal gudstjänstbesökare vid övriga gtj. 5 901 9 314 12 266 11 955 12 308 
Antal övriga gudstjänster 290 290 446 397 379 
Varav antal musikgudstjänstbesökare 2 061 4 089 3 427 3 335 4 058 
Varav antal musikgudstjänster 27 22 26 28 35 
Varav antal familjegudstjänstbesökare 1 183 1 273 984 1 284 2010 
Varav antal familjegudstjänster 17 9 7 8 11 
Kyrkliga handlingar 2021 2020 2019 2018 2017 
Antal besökare vid kyrkliga handlingar 3 202  2 758 5 375 5 351 6 580 
Kyrkliga handlingar i egen ministerialbok* 141 146 165 169 198 
Antal döpta* 44 29 38 33 47 
Antal konfirmander* 28 36 43 49 38 
Antal vigslar* 7 2 7 11 18 
Antal begravningar* 62 79 77 70 95 
Barn- och ungdomsverksamhet 2021 2020 2019 2018 2017 
Antal besök i öppen barn- och 
ungdomsverksamhet 

1 815 978 3 104 3 612 3 769 

Antal deltagare i barn- och 
ungdomsgrupper 

240 208 228 260 209 

Antal medlemmar i barn- och 
ungdomskör 

108 97 93 97 92 

Vuxenverksamhet 2021 2020 2019 2018 2017 
Antal allmänna grupper i 
vuxenverksamhet 

6 7 10 9 9 

Antal medlemmar i allmänna grupper 67 70 119 117 92 
Antal besök i öppen allmän verksamhet 824 425 1 550 1 550 1 500 
Antal medlemmar i vuxenkör 42 53 47 47 56 
In- och utträden 2021 2020 2019 2018 2017 
Antal aktiva inträden** 7 5 4 7 11 
Antal aktiva utträden** 60 45 56 58 66 

Församlingen har under året pga pandemin även sänt 42 gudstjänster med 11 608 visningar 
samt 11 konserter med 1 521 visningar på You Tube. 

Siffrorna för kyrkliga handlingar är hämtade från KBOK:s statistikrapport för kyrkliga handlingar* och gäller 
för antal förrättade handlingar i egen ministerialbok. Även in- och utträden är hämtade från KBOK:s 
statistikrapport för in- och utträden**. Övriga siffror kommer från kyrkans statistikdatabas som är baserad på 
årsredovisning av församlingsstatistik. 
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GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 

Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel (Psaltaren 122:1) 

I gudstjänsten har Älmhults församlings liv och arbete sin kraftkälla och sitt centrum. 
Gudstjänstlivets centrum är Jesus Kristus och evangeliet om honom.  Utan gudstjänsterna och 
gudstjänstgemenskapen finns inte Älmhults församling. Gudstjänstlivets målsättning är att 
väcka, stärka och manifestera tron på Jesus Kristus samt att bygga en kristen gemenskap. 
Församlingen eftersträvar utifrån denna grundsyn öppenhet, mångas delaktighet och 
igenkännande i gudstjänstlivet. 

Vid huvudgudstjänst (under terminstid) har barn getts möjlighet till särskild anpassad 
undervisning och deltagande utifrån sina egna förutsättningar i form av söndagsskola eller 
särskilda familjegudstjänster. I de kyrkliga handlingarna skall kyrkan förmedla det kristna 
hoppet med lyhördhet för en given situation. Genom de kyrkliga handlingarna öppnas en 
värdefull möjlighet till kontakt med många som annars sällan deltar i kyrkans liv och 
verksamhet. Dessa tillfällen har tagits tillvara och följts upp genom personliga initiativ, i 
synnerhet av diakon och präst. 

Under 2020–2021 har gudstjänstlivet i Älmhults församling i mycket hög grad påverkats av 
coronapandemin. Särskilt stor var prövningen under perioden 24 november 2020–31 maj 
2021 då antalet deltagare i gudstjänst enligt lag var begränsade till max 8 personer plus 
medverkande. Begravningsgudstjänster kunde, som ett undantag i statens regelverk, samla 20 
deltagare plus medverkande. Begränsningen till 8 deltagare plus medverkande har varit 
mycket negativ för församlingens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Samtidigt har 
kreativiteten att på ett delvis nytt sätt fullgöra den grundläggande uppgiften varit mycket stor 
(till exempel digitala gudstjänster, 
extrainsatta minigudstjänster, möjlighet till 
enskild kommunion, gudstjänst i Tröstens 
trädgård, julgudstjänster i stationer, 
korsvandring för barn och vuxna, 
gudstjänster på lastbilsflaket med 
mera). Stora ansträngningar har gjorts för att, 
i enlighet med gällande råd och restriktioner, 
fullgöra församlingens grundläggande 
uppgift. Målet har varit ett öppet, uthålligt 
och tillgängligt gudstjänstliv. Detta sätt att 
arbeta har krävt stora extrainsatser av många 
medarbetare. Vid inget tillfälle under 
pandemiåren 2020–2021 stängdes 
gudstjänstlivet. Under sommaren och hösten 
2021 lättade efterhand restriktionerna, för att 
mot slutet av 2021 ännu en gång skärpas.   

Huvuddelen av församlingens gudstjänster har firats i Älmhults kyrka, som är församlingens 
särskilda rum för gudstjänst och andakt. Kyrkan har hållits öppen i så hög grad som möjligt 
för besök och enskild andakt. Huvudgudstjänst har firats alla söndagar och kyrkliga helgdagar 
enligt kyrkohandbok för Svenska kyrkan. I huvudsak används ordning för högmässa och 
familjegudstjänst. Vid några tillfällen under 2020 har huvudgudstjänst firats på annan plats än 
Älmhults kyrka, i huvudsak i utomhuskapellet ”Tröstens trädgård” men också på 
Ormakullagården, vid Församlingshemmet samt på lastbilsflaket utanför Kyrkbacksgården. 
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Bland de gudstjänstformer som använts 
under året kan nämnas huvudgudstjänster, 
musikgudstjänster, friluftsgudstjänster, 
morgonbön med tillfälle till förbön mm. De 
kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, 
vigsel och begravning) har även dessa 
normalt hållits i Älmhults kyrka, kapellet 
eller i församlingshemmet. Genom de 
kyrkliga handlingarna öppnas värdefulla 
möjligheter till kontakt med många som 
mera sporadiskt eller sällan deltar i kyrkans 
liv och verksamhet. Den kyrkliga seden och 
de kyrkliga handlingarnas ställning har 
påverkats mycket negativt av pandemiåren. 

Under 2021 har 459 (448) gudstjänster 
firats med sammanlagt 12 664 (17 188) 
fysiska deltagare. Utöver detta har 42 
digitala gudstjänster sänts med totalt 11 608 
unika visningar. 11 livekonserter har sänts 
med totalt unika 1 521 visningar. De 

digitala sändningarna har ekonomiskt möjliggjorts genom bidrag från Kampradstiftelsen (via 
Växjö stift) samt genom stor arbetsinsats av enskilda medarbetare inom arbetslaget, samt av 
kamerateamet (ungdomar ur DELUX). Samtliga sön- och helgdagar har offentlig 
huvudgudstjänst firats och antalet fysiska deltagare har varit 3 561 (5 116). Huvuddelen av 
dessa gudstjänstbesök gjordes under andra halvåret 2021 (då restriktionerna hade lättat). 

 

Översikt kyrkliga handlingar 2020 i Älmhults församling 

• Döpta i procent av samtliga födda var 22 (33) procent. I riket som helhet döptes 27 (40) 
procent av motsvarande grupp. 

• Döpta i procent av födda med minst en kyrkotillhörig förälder var 47 (81) procent. I riket 

som helhet döptes 45 (65) procent av motsvarande grupp. 

• Konfirmerade i procent av samtliga 15-åringar var 24 (36) procent. I riket som helhet 

konfirmerades 20 (22) procent av motsvarande grupp. 

• Konfirmerade i procent av kyrkotillhöriga 15-åringar var 50 (67). I riket som helhet 

konfirmerades 35 (37) procent av motsvarande grupp. 

• Vigslar inom Svenska kyrkan i procent av alla vigslar var 9 (23) procent. I riket som 

helhet var 24 (30) procent av alla vigslar enligt Svenska kyrkans ordning. 

• Inom Svenska kyrkan begravda av samtliga avlidna var 82 (75) procent. I riket som helhet 

begravdes 70 (65) procent av alla avlidna i Svenska kyrkans ordning. 

 

(Observera året - statistiken för 2021 kommer finns sammanställd först i början av 2023.) 

 

Nationaldagskonsert med lättade restriktioner! 
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De mest besökta gudstjänsterna och konserter 2021 

(fram till 1 juni gällde max 8 personer vid gudstjänst). Utöver dessa besök tillkommer digitala 
visningar. 

Konserter 2021 
1. Luciahögtider (två sittningar), 11 december (250 deltagare) 
2. Elviskonsert med Mixturen, Gospelkören m fl, 20 november (225 deltagare) 
3. Julkonsert med Jubilatekören, 17 december (210 deltagare) 
4. Disneykonsert med Jubilatekören, 1 juni (169 deltagare) 
5. Sommarkonsert på flaket med Unga Röster och Jubilatekören, 6 juni (165 deltagare) 
6. Gospelkonsert med Gospelkören och Jubilatekören, 2 juni (133 deltagare) 
 

Huvudgudstjänster 2021 
1. Adventsgudstjänst med Jubilatekören och Unga Röster, 28 november (198 personer) 
2. Familjegudstjänst med Barnkören och Unga Röster, 26 september (184 deltagare) 
3. Familjegudstjänst på flaket med Barnkören och Unga Röster, 6 juni (160 personer) 
4. Mässa med Jubilatekören, 14 november (150 deltagare) 
5. Familjegudstjänst med Barnkören och Unga Röster, 31 oktober (140 deltagare) 
6. Skördegudstjänst med Barnkören och Unga Röster, 10 oktober (135 deltagare) 
 

Marcus Lejon, kyrkoherde  



 

Verksamhetsberättelse 2021 Sida 9 

BARNVERKSAMHET 

Jesus säger:  

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem 
inte. Guds rike tillhör sådana som de”.  

  

Det är vår önskan att barnen skall ha en självklar 
plats i församlingen. Vi vill erbjuda en växtplats för 
tro och liv för såväl barn som föräldrar och 
uppmuntra till olika sätt att uttrycka sig på, t ex 
sång och musik, drama, lek och skapande. 

 

Öppen förskola/Kyrkis  

Vi har öppet två förmiddagar i veckan, måndagar och 
torsdagar.  Vi sjunger, pysslar, fikar, leker och samtalar. 
Det är en mötesplats för många föräldrar och barn med en 
härlig blandning av olika kulturer och åldrar. På 
torsdagsförmiddagar har vi en längre sång och musikstund 
med rytmik, rörelse och dans i kyrksalen. Vi kallar det 
musiklek. Ibland kommer vår kyrkomusiker Mia och 
sjunger med oss Det är många föräldrar och barn som 
samlas för en stunds gemenskap med sång. Syftet med 
detta är att få föräldrar och barn att delta mer i 
familjegudstjänsterna där det är mycket sång som barnen 
kan känna igen. 

När vi startade vårterminen 
2021 ville vi fortsätta vara en mötesplats för barn och 
föräldrar trots pandemi och restriktioner. Eftersom vi 
inte kunde ha Kyrkis inomhus bestämde vi oss för 
att starta friluftscafé redan i januari. Friluftscaféet 
startade måndagen den 18 januari och har pågått ända 
fram till 7 juni både måndagar och torsdagar. 
Varje gång tände vi elden i vår friluftsgrill. Vi bjöd på 
varm choklad, kaffe, saft, mackor, frukt och kaka. 
Fikat fick förberedas med färdigberedda inplastade 
smörgåsar, all fika under lock, ingen självservering. 
En av oss har serverat fikat med plasthandskar.  

Under terminen hann vi med att grilla korv, hamburgare, baka pinnbröd, chapati, plättar och 
poppa popcorn på utegrillen. Vi gräddade våfflor och gjorde varma toasts. 

Aktiviteter och skapande 

Vi åkte pulka, byggde snöstatyer mm. Framåt våren tog vi fram våra uteleksaker (bollar, mål, 
fiskar, pricktavla, hoppbana och käpphästar, stora leksaksfordon, dockvagnar, ringspel, fjärils-
spel, boccia, rockring mm.) 
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Vi fick också hjälp av barnen med att måla 
tegelvägg och klockstapel med vatten, 
youghurtsspann och pensel. Det fanns alltid 
möjlighet att måla både fritt och förtryckta 
teckningar. Under våren köpte vi in skriv/rit-
plattor med klämma så att teckningarna inte 
blåste iväg. Annat pyssel under vårterminen 
var. armband och halsband, fastlagsris, 
påskpyssel, kaniner, koltrast, änglar i tapet, får, 
blombukett i papper, papperskrukor och 
planterade bönor, blomsterkransar, måla på 
staffli med vattenfärg. 

Sångstunden började vi med när det var tillräckligt varmt 
för att ta ut gitarren, i mitten av april. Den 29 april hade 
vi valborgsfirande med vårsånger och eld tillsammans 
med torsdagspromenaden. 

Sångstund, pyssel och lek. Det mesta fungerar bara på 
ett litet annat sätt. 

Höstterminen 2021 kunde vi 
starta upp som vi brukar. Det 
kändes skönt. Det har varit en 
välbesökt mötesplats för 
barnfamiljer. Både välbekanta 
och nya familjer, många från 
andra länder. 

Alla har tyckt att det har varit skönt att få 
vara inomhus. Den skapande verksamheten 
har följt duvornas.  En viktig del av 
Kyrkis är sångstunden (måndagar) och 
musikleken (torsdagar). Den är mycket 
uppskattad av både barn och föräldrar. 
Under hösten har vi köpt in nya rytmikinstrument som förgyller stunden ännu mer.  
  

Babytisdag  

Detta är en grupp för föräldrar 
med barn mellan 0–18 
månader. Vårt mål är att jobba 
tematiskt med sång, rytmik och 
skapande i en lugn miljö för de 
minsta och deras föräldrar och 
naturligtvis fika, gemenskap 
och samtal 

Det är nu fjärde och femte 
terminen vi har haft 
babytisdag, och vi känner att vi 
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fyller ett behov av en plats för gemenskap för de allra minsta barnen och deras föräldrar.  

Babytisdag VT 21 

Babytisdag har vi inte kunnat ha denna termin p g a pandemin. 

Babytisdag HT 21 

Under höstterminen kunde vi starta upp babytisdag igen. Vi gjorde ett utskick med inbjudan 
till alla födda från 20 maj fram till 21 augusti. 

Vi började den 24 aug med temat ”Det gungar så fint”. Detta tema sträckte sig fram till 
höstlovet (9 veckor). Efter höstlovet startade vi temat ”Adventspyssel” (4 veckor). Här 
skapade vi kransar med naturmaterial, vi filtade ullfigurer, vek stjärnor, gjorde julkort och 
mycket mer. Varje gång hade vi en liten sångstund och naturligtvis fikade vi. 

Det nya året inleder vi med temat ”Mitt första 
år”. 
 

Söndagsskolan 

”Låt barnen komma hit till mig och hindra 
dem inte: Guds rike tillhör sådana som de”. 
(Markus 10). Det är det som är målet; att 
barnen ska få bli en naturlig del i 
gudstjänsten.  

Vi förbereder söndagsskolan och utgår från 
temat för söndagen. Barnen ska vara 
delaktiga i gudstjänsten och lära sig 
något om söndagens tema. Vi bjuder in 
alla barn att komma även om föräldrarna 
inte besöker gudstjänsten. Vi håller på 
från 09.45-11.30. När det inte är 
söndagsskola är det familjegudstjänst. 
Barnen har alltid en given plats i 
söndagens gudstjänst.  
När barnen ”droppar” in från 9.45 till 
10.00 får de sätta sig vid vårt bord och 
börja måla eller leka en stund i 
lekrummet. När kyrkklockorna ringer till 
gudstjänst, ca kl 10, börjar vår 

gudstjänst. Vi samlas på matta framför vårt 
lilla altare. Något av barnen är 
kyrkvärd/vaktmästare och tänder ljusen. 
Sedan sjunger vi några sånger, ber en bön, 
textläsning, predikan, bön och sång, 
förberedelser för redovisningen i kyrkan. 
Beroende på hur mycket klockan är när vi 
är färdiga med vår samling så får barnen, 
om tid finns, fortsätta att måla eller jobba i 
söndagsskoleboken och sedan är det dags 
att gå upp till kyrkan för att redovisa och 
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delta i mässan. Redovisningen i kyrkan blir ofta att vi delar med oss av en bön eller sjunger en 
sång. Ibland har vi ett kortare drama. 

Söndagsskolan har varit en oas för oss som jobbar med barnverksamheten eftersom vi har 
kunnat bedriva den nästan som vanligt. 
Eftersom man bara kunnat vara 8 deltagare 
vid gudstjänsterna och söndagsskolan inte 
kunde medverka i slutet av gudstjänsten, 
fortsatte vi att vara på Arken som under 
HT 20. 

2 maj flyttade vi tillbaka till KBS men 
deltog inte i gudstjänsten, däremot fick vi 
äntligen ha kyrkkaffe tillsammans. 

Vi fortsatte att arbeta med ”Min bön och 
Sångbok” och följa söndagens texter. 

Under våren har det inte varit lika många 
barn som tidigare. Det beror till största 
delen på pandemin. Vi fick några extra 
söndagsskoletillfällen eftersom vi fick 
flytta fram sommarfesten. Sista gången avslutade vi med att gå den nyuppsatta 
”Bibelvandringen för barn” på kyrkogården. 

HT 21 

Vi startade höstterminen med en ny söndagskolebok ”Bibelpyssel” som alla barn fick. Vi har 
till större delen utgått ifrån de bibelberättelser som finns i boken. Det har förvånansvärt ofta 
stämt in på söndagens tema. På 
kyrkovalsöndagen fick vi ha söndagsskolan 
utomhus i tältet, på flaket och i tröstens 
trädgård. Vi gick också bibelvandringen på 
kyrkogården. 
 

Duvorna (med Kyrkis) 

Föräldrar, barn och syskon kommer vid halv 
10 till Arken. Man kan även delta i Duvorna 
utan att föräldrarna är på Kyrkis, då kommer 
man vid kl 10. Klockan 10 går föräldrarna 
och syskonen och fikar medan vi har 
Duvorna. Duvorna håller på fram till 11:30. 
Kyrkis håller på fram till klockan 12 där vi 
avslutar med sångstund. 

På Duvorna går barn mellan 3 och 5 år. Vi har praktiska hjälpmedel, t ex flanellograf där 
barnen själva får vara med och skapa en bild av berättelserna från Bibeln och bildspel. Vi 
dramatiserar berättelser tillsammans med barnen. Samtal, bön och sång är en naturlig del i vår 
samling. Efter samlingen har vi pyssel och lek. 

VT21 

Vi funderade på att medan friluftscaféet pågick ute kunde någon av oss gå in och ha en liten 
samling och sång för de barn som var intresserade (eftersom vi inte fick blanda barn och 
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vuxna inomhus). Men i verkligheten 
fungerade inte det. Vi behövdes utomhus 
eftersom vi begåvats med vinterväder. 

 

HT 21 

Uppstart var den 23 aug. Det var stor 
uppslutning redan första dagen. Det fanns ett 
stort behov av att få träffas igen. Temat för 
hösten var ”Hur levde man på Jesu tid?” 

Vi började att prata om Duvan, eftersom vi 
heter Duvorna. Kommande samlingar pratade 
vi om ”Jesus vem var han?”, ”Träd och 
Växter”,” Änglar”, ”Musik och Dans”, ”Hur 
bodde man?”, ”Hur klädde man sig?”, ”Hur 
färdades man?” och ”Vad åt man?”. Vid terminsavslutningen pratade vi naturligtvis om Jesu 

födelse. 

Barnen på Duvorna under höstterminen var lite 
yngre än de brukar vara, vilket var en extra 
utmaning för oss att anpassa både samling och 
pyssel till deras nivå.  
 
Skapande verksamhet 

Larver av äggkartong, pappersduvor, måla 
bakgrund till vårt tema, lövtryck (en gemensam 
tavla där vi klistrade på en pappersduva), tyg-
kassar (att ha pågående pyssel i på Arken), 
pappträd med silkepapper och 
glitterklistermärken, ugglor av kottar, lyktor, hus 

av papp, figurer till husen, åsna med 
klädnypsben, pepparkakor och julpyssel. 

 

 

Noaklubben 

Onsdagar 16.00–17.30 

Noaklubben är en verksamhet för barn mellan 
5 och 7 år. Där ges möjlighet till pyssel och 
lek, drama och sång. Vi börjar med en samling 
med en bibelberättelse eller bibelord med 
samtal om Gud. Sedan blir det lek och pyssel. 
Mot slutet samlas vi igen och äter frukt och 
pratar. Vid 17.30 går körbarnen över till 
barnkören.  



 

Sida 14                                                                                         Verksamhetsberättelse 2021 

Vi har ca 30 barn inskrivna i Noaklubben. Detta kräver ett genomtänkt arbetssätt för att 
hantera så många barn i den åldersgruppen. De har ett stort behov av att bli sedda och vara 
nära. 

Vi har hjälp av Hugo (Teamare), Emma (Delux, under 
Vt) och Trym (Delux, under Ht) som är med varje 
onsdag.  

Vi körde i gång vårterminen med full Noaklubbstid 
16.00-17.30. Det kändes bra efter att bara ha haft en 
timme tillsammans med barnkören de sista veckorna på 
höstterminen. 

”Djur i Bibeln” var vårterminens tema. Vi utgick från 
Droppens material ”Djur i Bibeln”. Varje samling 
pratade vi om ett djur och vad det stod om det i Bibeln. 
Barnen tyckte det var mycket spännande och hade 
mycket att tillägga. Samlingarna blev långa och vi 
ledare fick avbryta för att vi skulle hinna med något 
annat. Vårens signaturmelodi blev ”Om jag var en 
igelkott” med rörelser. Som skapande verksamhet fick 
barnen tillverka var sin käpphäst. Vi började med att 
måla ”käppen” (ett halvt skaft av en sopborste). Sedan 
fyllde man en raggsocka med vadd och häftade på den 
på käppen. Därefter syddes eller limmades öron och 
ögon på. Munnen och mulen målades eller limmades på. Manen gjordes av garn som sattes på 
med hjälp av elefanttråd. Vilket tålamod barnen hade! Hästarna blev mycket fina och barnen 
var stolta. Vaktmästare Daniel tillverkade ett stall till käpphästarna av lastpallar. Vi har inte 
bara jobbat med hästarna utan även bakat (muffins, hästskokakor mm), tränat med vår nya 
balansbana, byggt hinderbana till hästarna, dansat till lejonkungen, påskpysslat bl a 
marmorerade ägg, målat djurtavlor och ramat in, och lekt en massa. 

HT 21 

Vi startade terminen vecka 34 på onsdagen den 25 aug. 

Tema för Höstterminen ”Jag och Gud”. Vi utgick från materialet ”Sara i Guds i värld”. Vi 
har pratat om vem Gud är (Var vi ser Gud, tänka Gud som en ljusstråle i mörkret, Skapelsen), 
om sin egen familj och Guds familj (Jesus familj när han levde på jorden), fest i familjen, 
(födelsedagar, dop, konfirmation, den förlorade sonen, fest i himlen), om att vara vänner 
(bråka, försonas och förlåta), rädsla (hur blir jag trygg, att be när man är rädd, tryggheten hos 
mamma och pappa, tryggheten i Gud), Advent, julbudskapet. 
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Den 22 september besökte vi Kyrkogården vid Älmhults kyrka. Där gick vi på upptäcktsfärd. 
Vi delade in oss i 2 grupper. Vi gick runt kyrkan och räknade hur många änglar vi såg på 
kyrkans fasad. Vi letade efter en gravsten med en inristad katt och gravstenar med inristade 
hjortar. Hur många ”stenduvor” hittar vi på eller bredvid gravstenarna (på ett visst område)? 
Hur många gravstenar finns det hjärtan inristade på (inom ett visst område)? Hitta en gravsten 
med en nalle inristad och en gravsten med kinesiska tecken på. 

Vi fick många fina samtal med barnen om både liv och död under vår upptäcktsfärd på 
kyrkogården. 

Skapande verksamhet 

Bakning av äppelkaka (till familjegudstjänst), hallongrottor, pepparkakor. Tillverkat fjärilar 
och blommor (samarbetsövning eftersom man skulle göra det 2 och 2) som vi smyckade 
kyrkan med på familjegudstjänst, ljuslyktor, målat, julpyssel mm. 

Drama och lek 

Första samlingarna lekte och dansade vi utomhus (hinderbana, under hökens vingar, röda 
lyktan, god morgon-god middag-god kväll mm). Inomhus har vi spelat spel (Bamses 
aktivitetsspel, Mitt första frågespel, Pippis tjolahopp spel, mm) och lekt gömma nyckeln. 
Dansade ”lejonkungen” och övat juldanser. Övat in julspelet ”Jul på värdshuset” som 
uppfördes på julavslutningen. 

Föräldraöppet 

När barnen är på Barnkören (17.30-18.00) ges föräldrar och syskon möjlighet att stanna kvar i 
Arken för lek. Annelie är deras värd. Under vårterminen hade vi inte denna verksamhet igång, 
men startade igen under höstterminen. 
 

After School 

Vi träffas på torsdagar 14.30–17.00 (drop-in) i Församlingshemmet för pyssel och skapande, 
drama, lekar, läxläsning, spela spel, lyssna på musik, bibelsamtal och etiska diskussioner är en 

självklarhet. För dem 
som kommer direkt 
från skolan erbjuder 
vi mellanmål och vi 
avslutar alltid med 
en andakt.                     

Många av 
barnen 
sjunger i 
Unga röster 
som har 
övning efter 
After School. 

Under VT 
2021 har vi 
fortsatt jobbat 
mycket med 
relationer. 
Hur man är 
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mot varandra? vad vi gör, hur vi pratar. Vad säger Jesus om hur vi ska behandla varandra. Det 
är ett ständigt pågående arbete med denna åldersgrupp. Vi kan se att vårt arbete har burit 
frukt. Gruppen har gjort stora framsteg och vi har fått en trygg och harmonisk grupp som är 
villiga att ställa upp för varandra. Vi har lekt mycket gemensamma lekar t e x ”Doobie Doo”, 
bollen i burken, snappa näsduken, gemensam dans, och andra gruppstärkande lekar. Detta var 
bra eftersom vi fick många nya barn efter julen. Vi har övat repliker till musikalen ”Den stora 
festen”. 
Vår ambition under våren var att prata om 
trosbekännelsen, innebörd, förståelse vad vi säger 
och att lära sig den utantill. Vi hade goda 
erfarenheter av när de lärde sig Fader vår, att de vid 
gudstjänsterna kunde be med och kände sig därmed 
mer delaktiga. Detta är vår ambition med 
trosbekännelsen.  

Under höstterminen har Malin kommit tillbaka till 
After School vilket innebär att vi äntligen kan jobba 
på ett helt annat sätt. En person behöver inte längre 
ha hand om fika, skapande verksamhet, läxhjälp, 
samtal, lek, konfliktlösning spel och samling.  

Under hösten började vi tala om ”Frälsarkransen” 
och fortsatte vårens tema om trosbekännelsen. 

Skapande verksamhet 

Vi har gjort kassar med tygtryck, bakning, påskpyssel, bakgrundsmålning till ”Flaket”, 
porslinsmålning, skapat i keramik, målat, pärlat, glasmosaik, bakning, julpyssel, m.m. 

  

 
Karneval 

En gång per termin har vi pastakväll/karneval, upplagt efter det engelska konceptet Messy 
Church. En vardagsgudstjänst, där vi vill att olika åldrar ska mötas. Genom pyssel, sång, mat 
och olika samtal om tron vill vi skapa gemenskap och få barn och vuxna att känna sig hemma 
i vår kyrka. Karnevalen fick vi ställa in i år p g a pandemin. Vi ser fram emot nästa! 
 

Sportlovsöppet 

Måndagen den 22 februari hade vi utomhusaktiviteter för sportlovsfirare 10.00-13.00. Vi 
grillade hamburgare vilket var mycket uppskattat. Man kunde också delta i ”Kyrkisloppet” en 
rörelsebana runt Församlingshemmet med vätskestation halvvägs (nypon- och blåbärssoppa 
och proviva hallon). När man kom i mål fick man medalj och en tablettask i pris. Vi målade 
även på snön med vattenfärger. Vi åkte pulka både utanför Arken och i Nicklabacken. 
Mycket välbesökt! 
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Påsklovsöppet 

Måndagen den 29 mars hade vi utomhus aktiviteter för 
påsklovslediga utanför Kyrkan/Kyrkbacksgården kl 10.00-
12.00. Vi hade naturligtvis satt upp grillen och grillade korv, 
påskfika med muffins och kakor. Man kunde gå en 
”Påskvandring för barn” på kyrkogården. Här fick man läsa 
påskberättelsen från Palmsöndagen fram till påskdagen. 
Dessutom skulle man räkna hur många bilder av åsnor, 
påskliljor, kors, änglar och palmblad som fanns på rundan. 
Som pris fick man en tablettask. Det fanns också möjlighet att 
gå in i kyrkan och se påskbordet. 

Äggjakten fick man gå framför expeditionen. Gemensam lek ”kom alla mina kycklingar”. Vi 
hade god hjälp av Hugo 
och Emma. 

Eftersom det småregnade 
lite fick barnen möjlighet 
att gå in i KBS och 
påskpyssla med papper 
och fjädrar. Det fanns 
även uteleksaker att leka 
med. 
Mycket välbesökt. 

 
 
Bibelvandring på kyrkogården 

Vi hade en idé om att göra en vandring på kyrkogården för barn. Det fanns ju redan en 
vandring för vuxna. Den första vandringen för barn handlade om den första kristna påsken. 
Vandringen blev klar lagom till vårt ”Påsklovsöppet”. Det var många som gick den. Sedan 
gjorde vi en ny vandring lagom till pingst. Vi kallade den ”Vad hände sedan?”. Här får 
barnen följa Jesus och hans lärjungar från uppståndelsen fram till pingst. Först ut att prova 
denna vandring var Söndagsskolan. Det fungerade mycket bra. Vi får se vad nästa vandring 
ska handla om.  
 
 

Sommarfesten 6 juni 

Vi började sommarfesten med en 
friluftsgudstjänst på ”Flaket”. Unga 
röster och Barnkören sjöng. 
Genomgående tema för dagen var 
djur i Bibeln. Aktiviteter på 
sommarfesten var: 

-Käpphäst-tävling Noaklubben 
hade med sina egentillverkade 
käpphästar. Efter genomförd hoppning fick man ett diplom med sitt namn på. 
-Tipspromenad med frågor om ”Djur i Bibeln”. Efter genomförd tipspromenad fick man en 
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tablettask.  
-Pysselstation med djurmasker.  
-Såpbubbelstation.  
-Man kunde även gå ”Bibelvandringen för barn ”på kyrkogården. Alla barn fick tidningen 
Droppen som sommargåva. Till fika serverades varmkorv och hembakat fika. 

  

Fotbollsskola  

I år var S:t Luigis fotbollsskola 14–17 juni. Dagarna var lite kortare än föregående år, mellan 
14.00-17.00. Det gjorde att det inte behövdes middag till alla deltagare utan det serverades 
frukt, korv med bröd och dricka. För oss var det en stor arbetsbörda som lyftes bort och 
barnen var piggare på eftermiddagen.  
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Barnens bibel-utdelning till 6-åringar 

Onsdagen den 13 oktober hade vi aftonbön med 
Bibelutdelning till församlingens 6-åringar. Mycket folk 
kom. Vi serverade kvällsmat bestående av mackor, varm 
choklad, hallonkaka. På aftonbönen sjöng Barnkören. 
Johannes berättade om bibel genom bilder på ett snöre. 

 
Gudstjänst för alla 31 oktober i 
Församlingshemmet 

Vi samlades i Församlingshemmets kyrksal och började vår gudstjänst tillsammans. 
Barnkören och Unga Röster sjöng. Vid predikan stannade barnen kvar i kyrksalen. De vuxna 
gick ut i tre olika grupper beroende på vilken färg de hade på sin agenda. Grupperna leddes av 
teamare, kyrkvärdar, diakon och präst. 

Barnen fick öppna skattkistan och hittade en vacker rock och en silverbägare. Därefter fick de 
höra berättelsen om Josef och hans bröder med hjälp av bildspel. (Men vi blev inte nöjda med 
slutet så vi gick tillbaka i texten och ändrade till det riktiga slutet). 

Sedan pratade vi om att förlåta och att säga förlåt. Efter gudstjänsten serverades kyrklunch 
bestående av köttbullar, pasta, morötter, gurka och till kaffet serverades kärleksmums. 
Gudstjänsten var mycket välbesökt. 
 

Julfesten 

Årets julfest var planerad att hållas som vanligt i Församlingshemmet men även i år fick vi 
tänka om p g a att smittspridningen ökade. Vi bestämde oss för att ha familjegudstjänsten i 
kyrkan och fika, dansa kring granen och träffa tomten utanför kyrkan. 
Gudstjänsten inleddes med ett stort luciatåg bestående av barn från alla grupper. Barnkör och 
Unga röster sjöng och Noaklubben uppförde dramat ”Jul på Värdshuset”. Efter gudstjänsten 
serverades lussekatter och pepparkakor, kaffe och festis utanför kyrkan. När alla fått fika 
började dansen kring kyrkans utegran. Här hade vaktmästarna fått skotta bort snön kring 
granen för att vi skulle kunna dansa. Till slut kom tomten med godispåsar och sedan sa vi god 
jul till varandra. 
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Luciafirande 

På Luciadagen måndagen den 13 december 
bjöd vi in både gamla och unga att titta på 
Lucia, Jubilatekörens luciatåg. Agneta bjöd 
in de äldre och hade dukat fika till dem i 
kyrksalen. Vi på Arken bjöd in våra 
familjer från alla grupper att droppa in på 
Arken från kl 13.30. Kl 14.15 samlade vi 
ihop oss i kyrksalen. Barnen satt på den 
blåa mattan. Innan lucia kom sjöng vi lite 
julvisor med barnen och sedan kom Lucia. 
Efteråt serverades fika med lussekatter och 
pepparkaka. Vi från Arken hade vårt fika på 
Arken (p g a pandemin) och de äldre fikade 
i kyrksalen. 

 

Sammanfattningsvis har 2021 varit en tid att tänka om, göra samma fast på ett annat sätt, att 
finna säkra mötesplatser för människor, fortsätta fast i mindre grupper men fler tillfällen. Hitta 
nya vägar att möta människors i behov av gemenskap. Finnas för människor som behöver 
kyrkan/oss i kristider. 

  

  

Magdalena Brown      Pedagog 

Ingrid Ericsson           Pedagog 

Malin Johnsson          Ungdomsledare 

Annelie Svensson       Assistent i barnverksamheten 
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KYRKOMUSIK – KANTORN 

Så var det dags igen att summera året och se vad som har hänt under 2021. En sak är väl säker 
att inte heller detta år blev likt något annat år. Våren rullade på med en relativ normal 
körtermin för alla 3 barn- och ungdomskörerna. Samtidigt gick jag en utbildning på 
Musikhögskolan i Örebro (Körpedagogik Barn- och ungdomskör 7,5 p) och det var så 
givande och lärorikt. Sex fysiska 
träffar i Örebro med andra körledare 
från hela Sverige. 

Till hösten kom ökad smittspridning 
och jag och många med mig fick 
tänka om. Körerna fick delas upp och 
några körsångare valde att ta en paus 
från kören. Det har ofta känts både 
frustrerande och hopplöst men på 
något sätt har veckorna ända flutit på. 
Jag har fått lägga ner mycket extra tid 
på mina körer och försökt hitta en 
väg där smittrisken minimerats men 
ändå hålla igång körverksamheten. Folkhälsomyndighetens riktlinjer var under året att barn- 
och ungdomars fritidsverksamheter, så långt det var möjligt, skulle fortgå och det har känts 
skönt. Jag har fått lära mig att ta en vecka i taget 
och att snabbt ställa om, även detta år, när 
restriktioner och riktlinjer förändrats. 
 

Barnkören (från 4 år) 
Kören har i perioder under året övat i två grupper 
och är under ständig tillväxt. Vid årets slut fanns 
det ca 40 barn inskrivna i Barnkören. Några har 
helt uteblivit under året men som ni förstår har 
många också kommit. Barnen har lämnats utanför 
våra lokaler, där vi tagit emot dem, för att undvika 
trängsel. Vi har sjungit upp i kyrkan en gång i 
månaden som vi brukar. Framför allt är det familjer som kommer från andra länder som har 
varit så tacksamma för att vi fortsatt vår verksamhet när så mycket annat har stängt ner. 
Julfesten i år blev i kyrkan, där fler kunde vara med, och vi kunde dansa kring vår fina 

utegran. Ett härligt minne! 

Unga Röster (från 8 år) 
Kören består av ca 20 tjejer och en modig 
kille som också har hållit igång med 
körövningar under i princip hela året. Det 
här året blev det inget körläger, men vi 
hade en härlig KÖRDAG tillsammans med 
barnkören i Stenbrohult. Detta år lärde vi in 
en dopmusikal som heter Festen. Musikalen 
framfördes i Älmhults kyrka och i 
Stenbrohult kyrka i mitten av april månad. 

Familjegudstjänst med Barnkören 

Disneykonsert på flaket 1 juni 2021 
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Under sommaren – i början av juli – åkte Unga Röster på turné 
till Öland och hälsade på förre kyrkoherden i vår församling, 

Ingmar 
Lendahls. Han 
och hans fru 
Lena hade bjudit 
in oss till 
Algutsrums 
kyrka. Kören 
åkte buss till 
Öland, besökte 
Ölands djurpark 
och badlandet på 
ett soligt och 
varmt Öland. Dagen avslutade med musikal i 
Algutsrums kyrka. Glädjande nog hade också 
många körfamiljer hittat dit så vi hade en 
härligt publik på plats i kyrkan. 

Varje termin brukar Unga Röster sjunga tillsammans 
med Jubilatekören vid några tillfällen i Älmhults kyrka. 
Syftet med detta är att de ska få känna på hur det är att 
sjunga i den ”äldre” kören och sjunga i stämmor. Det 
är viktigt att bygga broar mellan körerna så det känns 
naturligt att flytta upp till nästa kör när det blir dags. 
Jag upplever att det blir svårare och svårare att få 
tjejerna att stanna kvar i körverksamheten när de börjar 
komma upp i 11–12 års ålder. Idag finns det ett helt 
hav med aktiviteter för barn och dagens barn vill att allt 
ska vara lustfyllt annars slutar de. Det gäller att vara 
lyhörd men ändå inte släppa på den egna visionen med 
kören! 

 
Kören gjorde 2021 en helt ny julmusikal 
”Katten, musen, räven och hunden i julnatten” 
som spelade upp för våra Förskolebarn i 
församlingshemmet i början av december. Enligt 
tradition fick församlingen ta del av musikalen 
på Trettondedag Jul då den spelades upp i 
kyrkan i samband med Familjegudstjänsten.     

 

 

 

  

Unga Röster åker till Öland i juli för att spela upp 
musikalen ”Festen” i Algustrums kyrka. 

Tacksägelsedagen 2021 
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Jubilatekören (från 12 år) 
Kören har ca 30 körsångare och 
glädjande nog har vi under året 
haft två killar med. Kören har 
gjort en Gospelmässa både vår 
och höst. Detta är en musikgenre 
som både kören och deras 
körledare gillar. Gospeldagen 
med Jonas Engström i maj blev 
framflyttad till oktober månad. 
En härlig dag som avslutade med 
konsert i kyrkan. 

Jubilatekören har under stora 
delar av året varit uppdelad i 
två körer för att undvika 
smittspridning och inte vara så 
många på plats samtidigt. 

Kören har sjungit upp ca en 
gång i månaden och under 
våren hade vi en bejublad 
DISNEYKONSERT ute på 
flaket i underbart 
försommarväder. Jag är så glad 
att vi kunde genomföra detta 
och sedan avsluta vårterminen 
med vår Sommarkonsert på 
Nationaldagen. 

Under hösten har vi övat mycket inför jul och advent. Vi fick vara med som livekör på 
IKEA:s julsamling, sjöng på byn under julskyltningen och kunde genomföra vår luciahögtid i 
Älmhults och Stenbrohults kyrkor. Terminen avslutades med en julkonsert och julnattens 
gudstjänst.  

Gospeldag med Jonas Engström 
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Många arbetstimmar lägger jag också på vår 
konfirmandverksamhet. Jag finns med varje vecka på 
konfirmandläsningen, åker med på läger och hjälper till med 
lite av varje. Vi har ett gott konfirmandteam i Älmhult och 
jag är glad att vara en del av det. 

 
 

 
Detta år har verkligen varit klart bättre än 2020. I förra årets verksamhetsberättelse hoppades 
jag få fira gudstjänst i storleken M under 2021. Det har jag fått göra men nu längtar jag till att 
vår kyrka blir öppen för alla igen. Jag längtar efter att sjunga tillsammans och fira gudstjänst i 
en stor, varm gemenskap. 

Mia Andersson, kantor 

  

Hajk med konfirmander 
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KONFIRMANDARBETE 

Termingruppen födda 06 

När vårterminen drog i gång var förutsättningarna rätt tråkiga: Det var fortsatt 8-gräns i 
kyrkan, lägren fick ställas in och antalet konfirmander var kraftigt färre än tidigare år. Vid ett 
tillfälle fick vi ha distansundervisning och när det väl var dags för konfirmationsgudstjänst 
fick den skjutas till hösten. 

Det tog mycket energi, men vi tänkte nytt 
och pressade oss själva samt regelverket 
för att hålla igång! Istället för lägret i 
januari hade vi två ”hemmaläger” där vi 
körde aktiviteter hela dagar i 
församlingshemmet. Vi gick bland annat 
pilgrimsvandring som avslutades med 
korvgrillning och på ”läger” 2 hade en 
mycket uppskattad festmåltid. 

Efter sommaren kunde vi dock till slut åka på läger 
till Åhus med gruppen. Stort fokus hamnade på 
konfirmationsgudstjänsten och att öva in dramat ”It’s 
ok”. Dramat utgick från artisten ”Nightbirde” som 
under året tog America Got Talent med storm efter 
att hon sjungit en sång om sin kamp mot cancer och 
hur Gud burit henne genom detta. Dramat handlade 
om fyra elever som försökte förverkliga sina 
drömmar - men när de misslyckas får de tröst av 
Nightbirde 
som visar hur 
Gud bär även 
i svaghet. 
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Det var en mycket fin grupp med stort engagemang! Några ungdomar konfirmerades i 
Göteryd, men totalt var det 26. När ungdomsgruppen drog igång anmälde sig alla utom två 
konfirmander och fortsatte under hösten som faddrar och i DELUX. 

Lovgruppen födda 06 

I lovgruppen konfirmerades 16 ungdomar. Deras första stora sammanhållna läsning var under 
vecka 8. Också här fick lägret förläggas hemma, utan övernattning (på grund av 
restriktionerna). Några höjdpunkter var lovsångskväll, pilgrimsvandring och festmåltid. 
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Sommarens läsning kändes dock mer som vanligt! Vi var en vecka i Åhus med fint väder och 
härlig stämning. Några höjdpunkter var ”Bäst i test”, utflykt till glassbåten med kvällsmässa i 
Mariakyrkan och den ökända hinderbanan! 

Väl hemma igen hade vi läsning i församlingshemmet och en traditionsenlig hajk till Såganäs. 

Konfirmationerna gick av stapel första helgen i Juli, och då var det fritt fram med folk i 
kyrkan igen. Konfirmanderna spelade upp ett drama om två fångar som vaknade upp i ett 
fängelse utan minne. Fängelset var en symbol för våra liv. Snart dök dock en okänd fånge upp 
som räddade dem från deras fångenskap. 

De allra flesta i gruppen fortsatte under hösten i DELUX. Trym, från den här 
konfirmandgruppen, blev under året också vår nya ungdomskyrkvärd.  
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Grupperna födda 07 

Det var betydligt fler anmälda konfirmander detta läsår, och tillsammans med den stora 
faddergruppen inledde vi läsningen med K07-lägret i Åhus. Stenbrohult och Virestad var 
också med! 

Det var lite svettigt eftersom alla utom tre valt terminläsning, men efter lägret flyttade ett 20-
tal över till lov. Lovgruppen hade sedan en gudstjänsthelg, julträff och var med på julfesten. 

Termingruppen träffades under torsdagarna. En stor grupp faddrar var med varje vecka och 
tog uppgiften på största allvar. 
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UNGDOMSVERKSAMHET 

Visionen att erbjuda en kristen gemenskap för ungdomar som träffas varje vecka är väldigt 
viktig (om än ovanlig i vår kyrka och utmanande - inte minst under Corona). 2021 kommer 
jag att minnas som ett av de jobbigaste, men samtidigt också härligaste åren i min tjänst. Vi 
fick se en oerhörd fördjupning i 
gemenskapen, många som växte i sin 
tro och en explosion i antal deltagare. 
Mycket tack vare att vi inte ställde in 
under pandemin, utan envist tänkte om 
och gjorde vad vi kunde.  
I ungdomsarbetet finns mycket som 
inte syns i planering och verksamhet – 
framför allt det diakonala arbetet i 
form av samtal, stöd och gemenskap. 
Här finns ett stort behov och det 
arbetet är en grund för att ungdomarna 
ska vilja vara med i kyrkan – här finns 
någon som lyssnar och bryr sig. Under 
höstterminen erbjöd våra teamare 

mycket ”kvantitetstid” i form av hemgrupp och 
häng i församlingshemmet. Det har också varit 
oerhört viktigt. 

Detta varvas med målinriktad undervisning och 
andlig praktik (framför allt i form av lovsång, 
förbön och gudstjänst).  

Utifrån DELUX har också många andra intitiativ 
tagits: lovsångsteam, hemgrupp, KRIK och 
kamerateam. 

Vårterminen 

Under början av vårterminen fick vi vara 
utomhus, med pulkaåkning och pilgrimsvandring 
på schemat. Ganska snart kunde vi dock vara 
inomhus, men märkte ett tydligt tapp i antal 
deltagare (verksamheten hade ju varit omställd 
på olika sätt sedan mitten av december). 

Vi hade bland annat en liten serie om porr, droger och skärmanvändning. Dessa träffar 
inleddes med mat och diskussion, följt av föredrag och smågruppssamtal. Andra teman som 
kan nämnas var: Gud i GT vs NT, Hur läsa Bibeln samt konspirationsteorier. Terminens 
utflykt blev till Laserdome i Kristianstad. 

Under påsklovet hade vi egna samlingar under konfirmandernas ”hemmaläger” och avslutade 
med att dygna tillsammans. 
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Höstterminen 

Jag ska ärligt säga att jag hade dålig koll på hur många som skulle vilja vara med i 
ungdomsgruppen när vi drog igång 
höstterminen – men det var drygt 70 
ungdomar som skrev in sig. De allra 
flesta har också fortsatt att komma 
troget under terminen. Som flest var 
vi 61 på en tisdagsträff och som lägst 
40. 

Under terminen hade vi några olika 
teman, bland annat: ”Skapelsen”, 
”Kön – vad är det?” samt ”Hur kan 
jag tro?”.  

 

Vi gjorde en hel del utflykter. Vi var 
med på Missionsdagen i Växjö som 
EFS arrangerade tillsammans med Hope for this nation, åkte på badhus och hälsade på i 
Knislinges stora och härliga ungdomsgrupp. 

 

En väldigt spännande kväll i december var 
”Ta med en Ateist-kväll” – där alla fick ta 
med sig kompisar som inte tror på Gud. Vi 
hade tävlingar, andakt och ett föredrag om 
problem med ateismen. Efteråt var det 
frågestund. Det var mycket uppskattat och 
några kom tillbaka vid senare träff. En kille 
valde efter ett tag att bli döpt. 

 

Vi hade också en överraskningsfest för Malin 
som fyllde 50 år!  
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Terminens läger var på Sjöviksgården utanför Göteborg under Allahelgonalovet. Resan 
avslutades med besök på Liseberg. 

Lovsångsteamet 

Ungdomar från DELUX har under året drivit ett lovsångsteam. På våren var Hanna Widell 
ansvarig – och på hösten tog Hugo Tapola 
över. Förutom att spela på 
ungdomssamlingar, konfirmandläger har de 
också regelbundet spelat i vanliga 
gudstjänsten. Vid två tillfällen höll de i all 
musik själva. 
 
På hösten var också delar av lovsångsteamet 
på konferensen ”Lovsång” i Huskvarna. 
 
 
 
 

Teamare 

Från och med hösten har vi haft två underbara teamare som går utbildning på Strandhem: Hugo 
och Rebecca. De har framför allt varit en del av ungdomsteamet och drivit konfirmander och 
ungdomsgruppen, men också varit med i arkens grupper och Alpha. Rebecca har startat upp 
och varit ansvarig för KRIK, och Hugo har lett lovsångsteamet som övat varje onsdag. 
Tillsammans har de också drivit en hemgrupp som träffats i församlingshemmet. 
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KYRKOMUSIK – ORGANISTEN 

Kyrkomusiken drabbades hårt av pandemin under 2021. Under det första halvåret rådde 
strikta restriktioner, men under hösten öppnades regelverket upp, så att en del större konserter 
kunde genomföras. 

I motsats till år 2020 behövde få arrangemang ställas in. Det handlade mer om en anpassning 
till rådande restriktioner. 

 

Vokalensemblen 

Vokalensemblen 
har haft ungefär 20 
medlemmar. 
Vårens tänkta 
konsert fick ställas 
in p.g.a. 
smittoläget, men i 
oktober kunde en 
kör- och 
instrumentalkonsert 
genomföras. 
Likaså medverkade 
kören i advents- 
och julkonserten 
tillsammans med Mixturen.  

 

Mixturen 

Mixturen medverkade under vårens 
restriktioner mest som koralkör och det blev 
ett värdefullt inslag i webbsändningarna. 
Under hösten kunde kören öva och 
medverka nästan som vanligt och det blev 
möjligt att genomföra Elviskonserten med 
solist, kompband och gemensam kör med 
kÖrhänget och korister från Elmekören. 
Kyrkan var vid detta tillfälle nästintill 
fullsatt. 
Kören hade vid årets 
slut 17 medlemmar. 
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Gospelkören 

Den nystartade gospelkören har medverkat vid 
några mässor, då man även vid några tillfällen 
samarbetade med Lovsångsteamet. Som mest har 
kören bestått av 12 medlemmar. Gospeldagen med 
Jonas Engström, kompmusiker och tillsammans med 
Jubilatekören, blev en festlig upplevelse och det var 
en välbesökt gospelkonsert som avslutade dagen. 
Koristerna i gospelkören var även inbjudna att vara 
med i Elviskonserten, vilket en handfull sångare 
nappade på. 
Mot slutet av året var det dock bara några få korister 
kvar och på Annandag jul fick det bli en 
gospelmässa med allsång, där hela församlingen deltog. Mässmusiken har vid gospelmässorna 
vara hämtad från Karin Runows gudstjänstmusik ur kyrkohandboken. 
 
Gudstjänster 

Vid mässor har lovsångsteamet medverkat vid några tillfällen och har även samarbetat med 
Gospelkören. Förhoppningen är att kunna genomföra gospelmässor med lovsångsteamet som 
bas, även om Gospelkören under starten av 2022 fått pausas. 

I samband med begravningar gäller principen med levande musik. Detta innebär att önskemål 
från sorgehus ibland måste arrangeras från pop eller jazz till funktionell orgelmusik. 
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Konserter i Älmhults kyrka 2021 barn- och ungdomskörsarr. tillkommer 

Datum Tid Namn Antal 

2021-01-28 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson. 11 

2021-02-25 12:10 Lunchmusik med Åsa Johnsson. 6 

2021-03-13 17:00 Winterreise.  Joakim Larsson & pianist Markus Kvint. 12 

2021-03-25 12:10 Lunchmusik med Samuel Sassersson, Malmö. 10 

2021-04-02 10:00 Stabat Mater och Korsvägen. Solokvartett & orgel. 20 

2021-04-17 17:00 Tre konserter med Glimåkra Gospel. 37 

2021-04-24 17:00 Orgelkonsert med Benjamin Åberg, Hässleholm. 7 

2021-05-27 12:10 Lunchmusik med Max Kristiansson. 24 

2021-08-14 17:00 Svenskromantiska klanger, Sebastian J & Samuel S. 27 

2021-08-22 18:00 Musikgtj med Therese Lejon & Patrik Sassersson 44 

2021-08-25 19:00 Konsert med Vokalharmonin, Stockholm. 44 

2021-09-11 17:00 Orgelkonsert med Karin Nelson, Lidköping. 23 

2021-09-26 17:00 Gospelkonsert med Jonas Engström, komp och körer. 138 

2021-09-30 12:10 Lunchmusik med Samuel Sassersson. 25 

2021-10-02 17:00 Andlig Bluegrasskonsert. 112 

2021-10-23 17:00 Höstkonsert med Vokalensemblen & instrumentalister. 58 

2021-11-06 16:00 Allhelgonakonsert, Anna & Paul Thorstensson. 48 

2021-11-20 17:00 The Touch of a King, solist, komp, körer. 230 

2021-11-25 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson. 20 

2021-11-27 18:00 Julkonsert med Elme storband. 214 

2021-12-04 17:00 Adv- & julkonsert. Vokalensemblen & Mixturen. 71 

2021-12-30 12:10 Nyårslunchmusik med Patrik Sassersson. 10 

    Sammanlagt 1191 

Patrik Sassersson, organist  
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UNDERVISNING 

Samtalsgruppen i Älmhults församling 

Antalet möten blev reducerat p g a coronapandemin. Vårterminen var gruppen pausad och 
hade inga möten. På höstterminen startade vi igen den 9 september. 

Samlingarna äger rum på torsdagskvällar kl 19.00-21.00 med kaffestund och andakt följd av 
Bibelstudium. Vi samtalar och umgås kring livsfrågor och Bibeln, teologi, Kyrkans liv och 
mycket annat. Boken ”Kring livets träd - Bibelns tillkomst och innehåll” av Bo Johnson, är 
vårt nuvarande material och utifrån detta vandrar vi genom Nya Testamentet, bok för bok. 

Under de möten som ägt rum 
hösten 2021 har följande 
behandlats: 

- Romarbrevet. 

- Jämförelsestudium ur de båda 
kyrkohandböckerna 1986 och 
2017 avseende dopbönen. 

- Första Korinthierbrevet. 

- Andra Korinthierbrevet. 

- Galaterbrevet. 

Utöver dessa ämnen så hade 
gruppen den 23/9 en utfärd till 

hembygdsgården i Loshult, samt den 2/12 en adventsfest. 

 

Per-Rune Svenson, komminister 

 

Alpha 

Under hösten 2021 startades en ny Alphakurs 
i Älmhults församling (introduktionskurs i 
kristen tro för vuxna). Alphakursen 
genomfördes varannan måndagskväll under 
höstterminen (med fortsättning under 
vårterminen). Johannes Leckström har varit 
huvudansvarig för undervisningen, men vissa 
pass har hållits av Marcus Lejon och Agneta 
Grimberg. Ett team med smågruppsledare och 
matansvarig har varit viktiga medarbetare i 
Alphaarbetet. Omkring 25 personer deltog i 
kursen (inklusive ledare). 

Marcus Lejon, kyrkoherde  
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MISSION 

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matteus 28:19) 

Älmhults församlings existens är en frukt av missionsbefallningen (Matteusevangeliet 28:18–
20). Älmhults församling är bunden till och utgår från missionsbefallningen. Församlingens 
undervisning är i princip förberedelse inför dop eller uppföljning efter dop utifrån tanken på 
ett livslångt lärande och växande i tro. Församlingen vill arbeta för ett relationsskapande och 
inbjudande förhållningssätt där gemenskap kan delas och växa. Församlingens medlemmar 
skall rustas så att de på ett naturligt sätt själva stärks att dela med sig av kristen tro och liv. 
Älmhults församling målsättning ät att mot alla människor visa öppenhet med ett inbjudande 
förhållningssätt i riktning mot ett tydligt centrum i Jesus Kristus. 

Förberedelse för dop av barn, unga och vuxna sker genom samtal och undervisning (se 
doppastoral). Församlingens barnverksamhet i Arken syftar till att ge barn och föräldrar 
gemenskap, erfarenhet och kunskap om kristen tro och tradition så att kristet liv och 
gudstjänst blir en naturlig del av livet. Konfirmandundervisningen är församlingens mest 
koncentrerade undervisning på dopets grund för en avgränsad åldersgrupp. Församlingen 
knyter an till skolorna, alltifrån förskola till gymnasieskola. Församlingens medarbetare är 
närvarande i skolmiljön genom lektionsmedverkan (Bibeläventyret). Med regelbundenhet 
inbjuds skolelever till studiebesök (musikal) och visningar av kyrkan. Sankt Luigi fotbolls-
skola och kulturresor är exempel på breda kontaktytor som når många barn och ungdomar. 

Församlingens primära missionsuppdrag gäller den lokala församlingens område och de 
människor som bor eller tillfälligt vistas inom detta. Församlingens medarbetare (anställda, 
förtroendevalda och ideella) har alla ett stort och gemensamt ansvar som de viktigaste 
redskapen för att visa vägen och uppmuntra andra människor till ett liv i Kristi efterföljd och 
kyrkans gemenskap. Den lokala missionen har också yttre former genom dagspressen, sociala 
medier, affischer och inte minst genom församlingens egen tidning Kyrkbrevet, som sänds 
med post till samtliga hushåll. Information om församlingen och kontaktuppgifter lämnas på 
hemsidan www.svenskakyrkan.se/almhult med bl a aktuell information om gudstjänster och 
konserter, uppgifter om barn- och ungdomsarbetet, konfirmandarbetet, diakonin, kyrko-
musiken och om kyrkliga handlingar. Älmhults församlings digitala arbete har i hög grad 
utvecklats under 2020–2021 med till exempel täta uppdateringar på Facebook och Youtube-
kanal. Denna satsning har varit möjligt tack vara engagerade medarbetare (anställda och 
ideella) samt ett ekonomiskt bidrag från Kampradsstiftelsen. Församlingen har genom 
kollekter, förbön och anslag lämnat stöd åt internationell diakoni och mission bland annat 
genom Svenska kyrkans internationella arbete. 

Älmhults kyrka är den tydligaste yttre manifestationen för kristen närvaro i bygden. Den är 
församlingens helgade rum för gudstjänst och andakt. Kyrkan hålls öppen så mycket som 
möjligt för besök och enskild andakt. Älmhults kyrka är den tydligaste yttre manifestationen 
av kristen närvaro och ett levande kyrkligt kulturarv. Närmiljön runt kyrkan och kyrkogården 
har tillsammans med kyrkobyggnaden en uppgift att vittna om församlingen som en öppen 
och inbjudande gemenskap. 

Marcus Lejon, kyrkoherde 
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DIAKONI 

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder ”tjänst” eller ”tjänande” och har sitt ursprung i 
Apostlagärningarna 6. I varje kristen församling finns en ”diakonal hållning” av något slag, en 
gemenskap, ett förhållningssätt för hur vi tar hand om varandra, ser på varandra både i 
församlingen och i det samhälle och den värld vi tillhör. Det är inte bara en fråga om ”vi och 
dom” utan också om ”oss”. Vi behöver alla vid något tillfälle i livet ta emot stöd och ge stöd 
och omtanke. 

Diakonen i församlingen har ett särskilt ansvar för arbetet, men det är alltså inte bara 
diakonen som ”gör” diakoni, det gör vi alla på olika sätt. 
 

Hembesök 

I mitt arbete som diakon gör jag i vanliga fall hembesök så ofta jag har möjlighet både i 
hemmen och på våra äldreboenden. Uppvaktningarna till församlingens 80, 85, 90, 95 och 
100-åringar görs oftast av församlingens präster och diakon blev för 2021, 18 st. P g a Covid -
19 så har jag inte kunnat göra så många hembesök och inte heller lika många uppvaktningar. 
Efter sommaren fick vi komma till olika avdelningar på Almgården/Nicklagården med 
gudstjänster. Hembesök har ersatts med några promenader och mycket telefon. 
 

Diakonigruppen och ideella insatser 

Diakonigruppen har under året träffats vid ett 
par tillfällen för gemenskap och planering inför 
terminsstarterna och avslutningar. Vi 
arrangerade Måndagscaféet (se nedan) och vi 
gjorde även tre Sommarcaféer i juni på 
gräsmattan utanför Kyrkbacksgården. Vi hade 
tur med vädret och fick sol och värme. Årets 
program var: Patrik Sassersson som ordnade ett 
musikquiz (22 besökare), Bälgskrynklarna från 
Ljungby (50 besökare) och Vidar Lundbeck 
som spelade och sjöng (40 besökare). 
 

”Leva vidare”-grupp 

P g a pandemin så väntade vi lite under vårterminen med att bjuda in till ”Leva vidare”-grupp. 
Vårens grupp startade därför inte förrän efter påsk med 4 deltagare. Under hösten kom 5 
deltagare. Båda grupperna träffades i stora salen i Kyrkbackssalen. Ledare var Agneta 
Grimberg och Christina Rosén. Vi, Älmhults församling, erbjuder även övriga församlingar i 
kommunen att deltaga i grupperna. Sammanlagt deltog 6 personer från de andra 
församlingarna. 
 
Stilla dag   

Den 13 november hade vi Stilla dag i vårt församlingshem. Vi var 11 deltagare. Jan-Åke 
Carlsson, Ljungby, var ledare med temat ”Var inte rädd”. Vårens planerade Stilla dag med 
Berth Löndahl, Malmö, fick ställas in p g a pandemin och restriktioner.  
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Pilgrimsgrupp/Tröstens trädgård 

Pilgrimsgruppen har en vana sedan tidigare att arbeta ihop en vandring för kyrkogården, som 
går bra att göra på distans. Vi valde att börja lite tidigare än vi brukar, redan efter påsk, med 
att sätta ihop texter till skyltar till en runda på kyrkogården. Vandringen avslutas vid kyrkans 
södra gavel och vid en gudstjänstplats som togs i bruk året innan och kallas just ”Tröstens 
trädgård”. Temat blev även detta år ”Tröstens trädgård”. Det firades flera gudstjänster och 
andakter där under våren och sommaren. Skyltarna och gudstjänstrummet stod uppe till 
september månad.  
 

Måndagscafé/måndagspromenaden 

Måndagscaféet har sin tid numera kl 
14-16 i församlingshemmet och är en 
mötesplats för gemenskap och kaffe. 
Diakonigruppens deltagare m fl bidrog 
med olika aktiviteter, som promenad, 
högläsning, stickcafé, pussel, 
samtal/gemenskap och kaffe.  

Under större delen av vårterminen var 
vi endast utomhus med 
”Måndagspromenaden”. Vi samlades 
utanför församlingshemmet, gick en 
runda i små grupper, längre eller 

kortare rundor, och avslutade med en kopp kaffe ute vid brasan. Mellan 10 och 20 personer 
har kommit varje gång till måndagspromenaden. Under hösten fortsatte promenaderna och vi 
hade även aktiviteter inne, som högläsning, skapande, sångstunder med Patrik Sassersson och 
en ”Träff för alla” där Monica Wickford, Rydaholm, berättade om ”Ljus och glädje i 

novembermörkret”.  
Vi avslutade terminen den 13 december med 
ett Luciakaffe tillsammans med 
barnverksamheten. Vi hade lotterier, 
Luciatåg av Jubilatekören och lussekaffe, ca 
50 personer + barnen kom till denna samling. 
Under året samlade vi in ca 19 000 kr vid 
caféerna och lotterier som fördelades på 
Smile, Fontänhuset Trappan, Missionsbåten 
Elida, Abrigo, Furuboda, Svenska 
Jerusalemsföreningen och Open doors.  

Övrigt  

• Under 4 veckor i februari och mars var Karolina Allgulin praktikant inom diakonin. 
• Den 22 augusti hade vi en kyrkogårdsvandring som Ingemar Almkvist ledde på ett 

förtjänstfullt sätt. Det kom 25 personer till denna samling.  
• Det serverades kaffe i kapellet inför allhelgona-helgen, då flera ideella medarbetare 

ordnade servering och en mötesplats under tre eftermiddagar.  Det kom ca 60 personer till 
dessa dagar. 

Agneta Grimberg, diakon  
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BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

Antal tillhöriga i Älmhults församling som har avlidit under 2021 har varit 73 personer (84 
personer 2020). 

Antal gravsättning: 84 (66) st varav 12 (8) st från andra församlingar. 

Antal borgerliga begravningar: 9 (13) st. 

8 (11) gravsatte på Gamla delen av kyrkogården. Av dessa var 2 (4) st återlämnade 
gravplatser som återanvänds. 

24 (23) gravsattes på Nya delen av kyrkogården. Av dessa var 7 (8) st nya gravplatser och 0 
(2) st återlämnade gravplatser som återanvänds. 

52 (32) gravsattes i Minneslunden (nedan förkortat M-lund). 

Gällande våra skötselavtal finns det 1 (2) skötselavtal kvar i begravningsverksamheten och 
resterande 244 (236) finns i församlingens serviceverksamhet. 

 

 

Typ/år 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kista 25 30 19 22 28 22 13 16 19 25 21 18 14 9 

Urna 13 27 22 28 17 18 19 26 24 28 31 33 20 23 

M-lund 20 23 46 31 27 30 37 43 27 50 39 38 32 52 

Tot 58 80 87 81 72 70 69 85 70 103 91 89 66 84 
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VAKTMÄSTERI 

2021 har på många sätt varit ett minnesvärt år. Mycket av församlingens verksamhet har 
påverkats av pandemin och de restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen. 
Detta har naturligtvis också påverkat vårt arbete i vaktmästeriet. Vi har t ex fått räkna 
deltagare i gudstjänster och samlingar på ett annat sätt än annars. 

I samband med att våra huvudgudstjänster och en del konserter sänts på youtube har vi fått 
samarbeta med ett gäng ungdomar som skötte filmningen. Det har gett oss nya kontakter och 
utvecklat våra färdigheter på det området. Vad vi har förstått har detta varit mycket 
uppskattat, både av församlingsbor och andra som inte kunnat ta sig till kyrkor. Även en del 
begravningar har sänts via begravningsbyråerna. 

Under den tid av året som medgav det hade vi en hel del gudstjänster och konserter utomhus, 
för att kunna vara fler utan att äventyra smittspridningen. Vi använde då ett lastbilsflak som 
var uppställt mellan kyrkan och Kyrkbacksgården. Vi har då fått anpassa vårt ljudsystem så 
att det hördes bra även där och så att det blev bra ljud till sändning på nätet. Vi köpte in en del 
ny teknik med hjälp av bidrag från Kamprad-stiftelsen och Växjö stift. 

Den årliga vaktmästardagen i kontraktet Allbo-Sunnerbo blev i år inställd p g a pandemin. Vi 
hoppas den kan återupptas 2022! 

Rampen mellan kyrkogården och kyrkans ingång och in till sidoentrén som påbörjades under 
2020 färdigställdes under 2021. På slänterna väster och norr om rampen planterades nya 
växter. Beläggningen på rampen och på gångarna framför kyrkan fick göras om p g a otur 
med regnväder när den först lades. Nu verkar det ha blivit riktigt bra! 

Även under 2021 har det funnits en runda på kyrkogården som ordnats av Pilgrimsgruppen 
och barnverksamheten Arken med mål i ”Tröstens trädgård”. Denna utomhusgudstjänstplats 
med altare, bänkar och blomlådor har använts till olika gudstjänster men också utnyttjas som 
en plats att samlas på ett Corona-säkrare sätt utomhus när man besöker kyrkogården eller 
anhöriga på Almgården. 

Arbetet med att göra om Minneslunden 
påbörjades under 2020 och färdigställdes under 
2021 och invigdes på försommaren. 

Stenpartiet som funnits på nya delen av Älmhults 
kyrkogård har nu tagits bort. I gamla ritningar 
såg vi att platsen kallats Oasen och vi hoppas att 
den ska upplevas som en sådan. Vi fick även ta 
bort den tjocka betongplatta som fanns i marken 
där det förut fanns en dam. I stället för 
stenpartiet finns nu ett antal nya växter 
planterade som vi hoppas skall växa till sig bra 
under 2022. 

Arbetet med skötselavtal på gravarna fortsätter med plantering vår-, sommar- och 
höstblommor, bevattning och skötsel av singelytor. 

När vi märkte att kapellet inte skulle komma att behövas som kylrum för kistor gjorde vi det 
åter i ordning för att kunna användas vid t ex begravningar. 
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Ett ständigt pågående arbete numera är att kontrollera säkerheten på gravanordningarna. Vi 
mäter hur mycket tryck stenarna tål, lutning och om dubbningen är av godkänd kvalitet. Är 
gravvårdarna inte tillräckligt säkra skickar vi brev till gravrättsinnehavarna så de kan ordna 
detta, ev med hjälp av stenfirmor. Kontrollerna görs i en femårscykel och vi har nu gått över 
nya delen av Älmhults kyrkogård och börjat på gamla delen. Detta är ett arbete som är viktigt 
för såväl vår säkerhet som för besökandes säkerhet. 

Vårt arbete hade varit slitsamt utan maskiner! 
Under 2021 har vi bl a bytt ut vår traktor till en 
ny. Underhållet av de maskiner vi har är också 
mycket viktigt. 

På Norregårds begravningsplats sköter vi 
gräsytor och håller rent i rabatter. Det elstängsel 
vi satte upp 2020 för att hålla vildsvinen i 
skogen verkar ha gjort nytta. 

Till vår hjälp för att hålla reda på vad vi ska 
göra i olika delar av vår verksamhet har vi s k 
Vård- och underhållsplaner. Under året har 

några av dessa uppdaterats, bl a för kyrkan och kyrkogården. Alla är inte tagna av kyrkorådet 
än. Bl a ingår en trädplan som hjälper oss föryngra kyrkans träd på ett genomtänkt sätt. I 
samverkan med vår konsult på detta område har vi också bytt ut några häckar på kyrkogården. 

I samband med dop i vår församling får de som döps en dopängel. Dessa dopänglar hängs upp 
i dopträdet framme i kyrkan och hämtas sedan vid speciella gudstjänster 
ett par gånger om året. Dopänglarna tillverkas av 
kyrkvaktmästarna i en snickeriverkstad under kyrkan. 
Barnverksamheten målar dem sedan. 

Eftersom våra vaktmästarlokaler är slitna och vi är 
trångbodda började vi under året ett arbete med att ta fram ritningar till 
nya vaktmästarlokaler och renovering av de gamla. Detta arbete 
kommer att påverka vårt arbete mycket under några år framåt. Vi ser 
verkligen fram emot ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet! 

Under året har vi haft en del personalförändringar. Johan Grimberg anställdes i april på en 
fyra månades säsongsanställning. I augusti fick han en utannonserad tjänst som 
kyrkvaktmästare med administrativa uppgifter. Samuel Brown avslutade i augusti den tjänst 
han haft under några år. 

Vi som jobbar på kyrkogården träffar många människor som besöker kyrka och kyrkogården 
både i sorg och glädje. Som en del av församlingen är det viktigt att vi finns där för att hjälpa 
till eller prata en stund. 

 

Britt-Inger Wärn, Jonas Svensson, Daniel Johansson, Johan Grimberg, Niclas Bozic och 
Lena Blomström, kyrkvaktmästare 
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MEDARBETARE OCH PERSONAL 

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds 
nåd i dess många former (1 Petrus 4:9) 

Engagerade församlingsmedlemmar och medarbetare är en förutsättning för en levande 
församling. Församlingens nuvarande medarbetare (anställda, förtroendevalda och ideella) har 
alla ett gemensamt ansvar att som de viktigaste mänskliga redskapen för att visa vägen och 
uppmuntra andra människor kristen tro och liv, samt till medarbetarskap i församlingen. 
Ideella, anställda och förtroendevalda bygger tillsammans församlingen. Det ligger ett ansvar 
hos varje nuvarande medarbetare att medvetet bjuda in och räkna med medarbetarskap i 
församlingens liv och arbete. Församlingens samtliga medarbetare behöver uppmuntran, 
vägledning och fortbildning. Detta sker till exempel genom kontraktets och stiftets 
utbildningssatsningar samt genom församlingen arrangerad utbildning. Under fastetidens 
söndagar inbjuder församlingen årligen till fördjupande undervisning där ideella medarbetare 
är en målgrupp. 

Älmhults församling har under 2021 haft 18 (18 st 2020) 
tillsvidareanställda varav 12 (10) inom 
församlingsverksamheten, 4 (4) inom 
begravningsverksamheten och 2 (2) inom service och 
administration. Under året har Samuel Brown slutat och 
Johan Grimberg börjat som kyrkvaktmästare i församlingen. 
Till detta kommer två "teamare" (ungdomsvolontärer) och 
mångdubbelt fler ideellt arbetande medarbetare. Den största 
gruppen av ideella medarbetare är körsångare. Älmhults 
församling tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete har bedrivits under hela året. 
Företagshälsovården och Växjö stifts själavårdscentrum har 
i dessa sammanhang varit viktiga externa resurser.  Som 
kyrkoherde har jag strävat efter att ha en god tillgänglighet 
för medarbetare och allmänhet. Församlingens kris- och 
beredskapsgrupp har varit en viktig resurs för att hitta en 
strategi kring coronapandemins konsekvenser. Församlingen 
haft vidare haft flera värdefulla avstämningar med olika 
företrädare för Smittskydd på Region Kronoberg, 
beredskapssamordnare på Växjö stift, Växjö stifts prostmöte 
mm.  

Personalmöte har hållits varje onsdag under kyrkoherdens ledning. Personalutbildningar har 
genomförts i begränsad omfattning (t ex introduktion av Microsoft 365). Under hösten 2021 
har två ”teamare” (ungdomsvolontärer) varit verksamma i Älmhults församling. Dessa går en 
utbildning via Glimåkra folkhögskola med stor del av utbildningen förlagd som praktik i 
Älmhults församling. En vakant ungdomsledartjänst har till viss del återbesatts genom 
samarbete med Stenbrohult församling. Försäljning av prästtjänst har genomförts till Göteryds 
pastorat. Tidigare samverkan kring konfirmandläsning med Göteryds pastorat har, liksom 
försäljning av administrativ tjänst till Stenbrohults församling, fortsatt under året. Arbete med 
att rekrytera ekonom och förstärka begravningsverksamheten med en tidsbegränsad 
specialisttjänst har påbörjats.   
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Välfungerande och framgångsrikt församlingsarbete är i hög grad en fråga om personligt 
engagemang, trohet, långsiktighet och flexibilitet. Många anställda, ideella och 
förtroendevalda medarbetare i Älmhults församling har genom åren arbetet på detta sätt. 
Kravet på flexibilitet och förmågan till snabb och samtidigt reflekterad omställning har varit 
särskilt viktigt under året som gått. Jag är imponerad och tacksam över resultatet (som 
illustreras på många sätt olika sätt i denna verksamhetsberättelse). 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 


