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All trösts Gud

Gång på gång har jag de senaste måna-

derna blivit påmind om vilken kraftkälla 

och hoppfullt tecken kyrkans gudstjänst 

är, både för dem som kunnat samlas till 

gudstjänst i kyrkorummet och för dem 

som följt gudstjänsterna och bönen via 

webben från sina hem. Ny kraft och ett 

förnyat hopp kommer ständigt till oss från 

Gud och detta sker genom Jesus Kristus.

Utomhuskapellet ”Tröstens trädgård” 

är ett av många exempel på hur Älmhults 

församling förändrat sitt arbete under 

våren 2020 på grund av pandemin. Paulus 

skriver om tröstens Gud som vår försam-

ling vill tjäna:

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi 

Gud och fader, barmhärtighetens 

fader och all trösts Gud. Han tröstar 

oss i alla våra svårigheter, så att vi 

med den tröst vi själva får av Gud kan 

trösta alla dem som har det svårt. 

(2 Korinthierbrevet 1:3–4)

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

96 lampor, om oss som brann 
och försvann
JACOB LANGVIK

Jacob Langvik (född 1979) bor i Göteborg. Han är 

utbildad pastor inom Equmeniakyrkan. Det är 96 

lampor i kyrksalen. Det har jag vetat sedan jag var 

barn. Det var under de längre predikningarna som 

jag satt och räknade dem alla. En gång var det som 

hände i kyrkan hela mitt liv. Nu vet jag inte ens om jag är kristen längre. 

Då var vi många i min ålder som delade platserna i kyrkbänken. Var är 

alla nu?

Den här boken handlar om oss som brann, men som till sist försvann. 

Som hade ett stort församlingsengagemang under ungdomsåren, men 

som kom att lämna av olika orsaker. ”96 lampor” kan ses som ett brev 

till kyrkan.

52 förlorade sovmorgnar, varför 
det är värt att ställa klockan en 
söndag
JACOB LANGVIK

Varför går man till kyrkan, egentligen? Den frågan 

fick Jacob Langvik på releasekvällen av sin förra 

bok ”96 lampor” som handlar om dem som lämnat 

kyrkan. Där och då bestämde han sig för att skriva en ny bok och försöka 

beskriva vad som får honom att fortsätta gå till kyrkan – trots att han 

ibland skulle vilja ta sovmorgon i stället. Boken handlar om det som är 

svårt att hitta någon annanstans i samhället: kors av aska i pannan, 

rum fulla av kärlek, vibrerande kyrkbänkar och en speciell gemenskap.

Det är aldrig kört! 
Samlingsvolym
KRISTINA REFTEL

Det är aldrig kört! Samlingsvolym har sålts i mer än 

80 000 exemplar. Den röda tråden i de 52 berättel-

serna är hoppet som aldrig dör, en envis övertygelse 

att vi tillsammans kan förändra världen och en tro 

att även när det ser som mörkast ut är det aldrig 

kört.

En liten bok med ett fantastiskt innehåll. Det finns mycket att tänka 

på och något som passar mig i glädje som i sorg.

ALLMÄN INFORMATION

Dop kan hållas i samband med ordinarie 
gudstjänst samt vissa lördagar.

Församlingens präster och diakon finns till 
hands för enskilda samtal och själavård. 
Det finns även möjlighet till sjukkommunion 
(nattvard i hemmet) och bikt.

Ge kollekt med Swish!
Swish-nummer: 123 467 69 79
Meddelande: KOLLEKT
Tips: Lägg in numret i din telefonbok så hittar 
du det enkelt när du ska swisha!
Se församlingens hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/almhult 
eller vår Facebooksida: 
www.facebook.com/almhultsforsamling 
– för mer informtion om verksamheten.

MARCUS LEJON 
kyrkoherde

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN

Få reda på mer om vad som händer i Älmhults församling på 
vår Facebooksida: www.facebook.com/almhultsforsamling



Johannes Leckström har lett försam-
lingens arbete med att webbsända 
gudstjänster.

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

Mässa med Hope for this nation blev den sista gudstjäns-

ten innan restriktionerna med max 50 personer tillkom.

Musikalen ”Blommor och skratt” genomfördes på ett last-bilsflak utanför Kyrkbacksgården den 26 april.

Familjegudstjanst pa pingstdagen 

genomfördes två gånger.

Mässa i Tröstens trädgård 

Annandag pingst.



Mitt i cORONa finns ORON.

Mitt i oROn finns RO.

Vi är inne i en speciell tid, där det finns mycket 

av oro, bekymmer och vårt tålamod prövas på 

många olika sätt.

Ibland är det mörkt omkring oss och ibland 

kommer hoppet och det ljusnar.

Mitt i denna berg- och dalbana blir det också 

en vardag. Det blir på något sätt ”vanligt” att 

inte riktigt veta hur det kommer att bli. Vi mås-

te leva med något vi inte har valt eller önskar. 

Såsom livet väl egentligen är, ganska ovisst fast 

vi planerar, ordnar och önskar.

På kyrkogården i Älmhult har vi gjort en slags 

pilgrimsrunda som vi kallar ”Tröstens trädgård”. 

Längs ett stråk, som börjar vid kyrkporten, finns 

texter med tankar, dikter, psalmer och böner 

som vill ge oss hopp och tröst i denna, på sitt 

sätt, oroliga och ovissa tid.

Rundan avslutas i trädgårdskapellet vid kyr-

kans södra gavel. En plats öppen för bön och 

andakt och en stunds eftertanke.

Vi är många som varit med att färdigställa 

alla texter på skyltarna, blommor och växter 

och även det nya altaret. Stort TACK till alla som 

gjort vårt nya ”kapell” så fint!

Välkommen till Tröstens trädgård!

Tröstens trädgård

PILGRIMSGRUPPEN I ÄLMHULTS FÖRSAMLING 
GENOM AGNETA GRIMBERG, DIAKON



BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

I Älmhults kyrka finns en förbönslåda längst 

ner i kyrkan bredvid ljusbäraren.

Både ljusbäraren och förbönslådan vill på-

minna oss om att lämna och nämna allt till Guds 

hand och låta honom omsluta oss på alla sidor. 

Varje tisdagsmorgon ber vi särskilt för alla sjuka 

och för de förbönsämnen som lämnats i lådan.

Under våren och  sommaren har det varit besöksförbud på Almgår-

den och Nicklagården. Vi har inte kunnat göra några besök eller ha 

gudstjänster som vi brukar. Däremot har vi vid flera tillfällen gjort 

balkongkonserter med Unga röster, Jubilatekören och Mixturen för 

de boende med sång, dans och allsång.

Fredagen den 15 maj gjorde Jubila-

tekören under min ledning och till-

sammans med musiker, Johannes 

Leckström och Marcus Lejon tre 

konserter i följd med sånger av Ted 

Gärdestad. Det blev en härlig kväll 

fylld av sång och glädje. Ett särskilt 

tack till musikerna på främre raden 

Johan Grimberg, Fredrik Kihlström, 

Thomas Persson och Cecilia Axelsson. 

Förbönslåda 
och ljusbäraren

Balkongkonserter

Sol, vind och vatten

MIA ANDERSSON, kyrkomusiker



JAG HATAR ”SOCIAL DISTANSERING”. Även om det så-

klart inte är det värsta med pandemin som inneburit 

höga dödstal och ansträngd sjukvård, så drabbas vi alla 

av att hålla avstånd till varandra. Att undvika sociala 

kontakter sårar något av det djupaste i att vara män-

niska. Vi är skapade för gemenskap och närhet, och att 

avskärma sig från andra människor strider mot vårt 

väsen. Något av det första Gud säger om människan är: 

”Det är inte bra att mannen är ensam”. Vi längtar efter 

gemenskap.

Pandemin slår också hårt mot kyrkans väsen, för för-

samlingen är en gemenskap kring Gud. Vi är inte kristna 

på egen hand, utan tillsammans. En av de vanligaste bil-

derna för församlingen i Nya Testamentet är kyrkan som 

en ”kropp”. Det är en väldigt intuitiv och enkel bild: Precis 

som en kropp består av många delar som behöver varandra 

och är bra på olika saker, så består kyrkans gemenskap av 

olika personer med olika gåvor – där alla behövs. Paulus 

använder denna bild både om olika uppgifter i kyrkan, 

men också olika nådegåvor (övernaturliga gåvor). I kyrkan 

behöver vi varandra och alla har något att bidra med för 

att bygga upp varandra:

När ni samlas har var och en något att bidra med: 

sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller ut-

tolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp. 

(1 Korinthierbrevet 14:26)

Detta är särskilt viktigt att betona i en församling som vår, 

som har många anställda. Alla, oavsett om man ”jobbar 

i kyrkan” eller ej, har något att bidra med i gudstjänsten 

och församlingen! Vad har Gud lagt på just ditt hjärta? 

Kyrkan är ”stympad” utan ditt bidrag.

Men kyrkan är inte en gemenskap, vilken som helst. 

Bilden av ”kroppen” har en särskild bestämning, nämligen 

Kristi kropp. Jesus har lämnat den här världen, men är 

fortfarande närvarande genom sin kropp, sin kyrka. Vi 

får vara Jesus händer och fötter och fortsätta det Jesus 

började göra (Apg 1:1). Det är möjligt genom allt Gud ger 

oss i dopet. Vi får, precis som Jesus hade, ha en öppen re-

lation till Fadern i himlen och vi blir fyllda av den Helige 

Ande. Jesus har öppnat gemenskapen till den Treenige 

Guden. Lärjungen Johannes skriver:

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att 

också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en 

gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. 

Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig. 

(1 Johannesbrevet 1:3–4)

Det är en otrolig vision! Vi bjuds in i att vara med i den 

gudomliga gemenskapen som fanns innan världen blev 

till, och att som Jesus kropp, fortsätta hans verk. Visionen 

är stor och tyvärr misslyckas vi ofta med att leva ut den, 

men visionen är grundad på Jesus förlåtelse och nåd.

TEMA: KYRKAN – KRISTI KROPP

En gudomlig 
gemenskap



Även om vi ofta misslyckas, så ska vi inte ringakta det 

unika som kyrkan bevisat sig vara: en gemenskap som 

bryter sociala barriärer och förenar människor som kanske 

aldrig annars skulle umgås, på djupet. Kyrkan är grundad 

på Jesus nåd, inte våra prestationer, vilken familj vi tillhör 

eller hur mycket vi tjänar. Redan från början var detta ett 

utmärkande, udda, drag hos kyrkan:

Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till 

en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, 

slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma 

Ande att dricka. (1 Korinthierbrevet 12:13)

Kyrkan upprättar paradiset: alla människor är skapade till 

Guds avbild och är lika älskade av honom. Det är värt att 

påminna sig om varje gång rasismen visar sitt fula tryne. 

Det finns ett botemedel i Jesus – precis som exempelvis 

Martin Luther King såg.

Som avslutning kan vi notera att kyrkans enda huvud 

är Jesus:

Jesus är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är 

begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt 

vara den främste. (Kolosserbrevet 1:18)

Han är den som styr sin kyrka – och för den som vill vara 

Kristi kropp är det av yttersta vikt att följa honom. Läs 

i evangelierna och drabbas av hans kärlek till dig, men 

också till andra. Du har en uppgift, som hans kropp, att 

föra Jesus ord och gärning vidare. I den tid som är just 

nu är det särskilt viktigt att ta sig an uppgiften att ”gråta 

med den som gråter” (Rom 12:15). Precis som Jesus led för 

oss, ska vi visa medlidande, för:

Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. 

(1 Korinthierbrevet 12:26)

Jag ser framför mig den dag pandemin är över. När vi 

äntligen kan komma nära varandra igen och lidandet får 

ett slut. Samtidigt är det bara en skuggbild av det stora 

Jesus gjort när han förenar alla människor i sig. En dag 

ska han komma tillbaka och vi ska få leva tillsammans, 

ansikte mot ansikte med Gud själv.

Kyrkvaktmästare Michael Johansson avtackades 

vid mässan den 7 juni efter 25 års tjänstgöring 

i Älmhults församling. Vi tackar Michael för alla 

goda insatser och önskar allt gott för framtiden!

MARCUS LEJON, kyrkoherde

JOHANNES LECKSTRÖM, komminister

Älmhults församling har under våren 2020 gjort 

stora förändringar och anpassningar av försam-

lingsarbetet på grund av coronapandemin. I skri-

vande stund betyder det bland annat att max 50 

personer samtidigt delta i gudstjänster och verk-

samheter. Se församlingens hemsida för aktuella 

uppdateringar.  

Älmhults församling 
under coronapandemin

Avtackning

50



DEN GÅNGNA VÅRTERMINEN blev en ovanlig musikalisk 

upplevelse. Vi hade planerat för många fina konserter, 

lunchmusik och körsatsningar. En del har kunnat genom-

föras, annat har anpassats till förutsättningarna, några 

konserter kommer förhoppningsvis att kunna genomföras 

senare i höst och slutligen fick några programpunkter 

helt enkelt ställas in.

En lärdom är att man inte skall ta saker för givet. I vår 

församling har vi upplevt så många stora gudstjänster 

och konserter, att jag ibland har glömt bort att tacka för 

den nåd det är att få jobba i en så pass levande församling.

Den största sorgen är inte de inställda konserterna, 

utan alla vänner i körerna, som inte har kunnat komma 

till övningar eller uppsjungningar. När det stod klart att 

webbsändningar fick bli en möjlighet under krisen så blev 

det mycket värdefullt att några körsångare kunde hjälpa 

till med psalmsången framifrån i koret. Det blev en så 

pass positiv sak för dem som sjöng med i kyrkbänkarna, 

att jag gärna ser det som en sak som vi kan fortsätta med 

framöver.

Till hösten planerar vi för digitala körövningar, om det 

blir så att personer från riskgrupper inte får vara med 

rent fysiskt. Jag hoppas att vi i oktober och november 

skall kunna genomföra några större satsningar; Männ-

iskan och skapelsen samt Elviskonsert. Se församlingens 

hemsida för körstarter och kommande musikprogram. 

Ta väl hand om er!

UTSIKT FRÅN ORGELPALLEN

PATRIK SASSERSSON, organist

Konsert med sångare från Musikhögskolan i Malmö.
Balkongkonsert med Mixturen utanför Almgården.

SPELA ORGEL

I Älmhults kyrka finns en jättefin orgel, som är som en 
hel orkester. Nu finns möjligheten att ta lektioner för att 
lära sig spela på den.
Det är ett plus om du spelat piano eller sjungit i kör 
tidigare.
Kontakta organist Patrik Sassersson, tel 0476-561 78



1. Psalm 210. En kall kväll i Norrland kan man se Aurora 
Borealis. Vad heter fenomenet på svenska?

2. Psalm 147. Det är någon som vi lovsjunger. På engelska 
blir det titeln till en vinnarlåt i Eurovision Song Contest. 
Vad hette artisten i efternamn?

3. Psalm 21. Den största månen i solsystemet är uppkallad 
efter en munskänk i den grekiska gudasagan. Vad heter 
denna planet, som snurrar runt Jupiter?

4. Psalm 333. Änglarna är även smeknamnet på ett fotbolls-
lag. Var brukar de spela sina hemmamatcher? Andra delen 
av arenans namn, tack.

5. Psalm 288. Guds hus kan se ut på många sätt. I många 
romanska kyrkor avslutas koret med en halvrund nisch. 
Vad kallas den?

6. Psalm 481. MARIA Antonia Josepha Johanna von 
Habsburg-Lothringen av Österrike var en känd person i 
världshistorien. Med vad dödades hon?

7. Psalm 323. Från alla väderstreck kommer deltagare till 
OS. Vinterspelen kommer år 2022 att för första gången 
hållas i en stad, som även haft sommar-OS. Vilken stad?

8. Psalm 15. Både 1979 och 2006 var det Halleluja-sånger 
som segrade i Eurovision. Vad heter 2006 års vinnarlands 
(nuvarande) premiärminister i efternamn?

 9. Psalm 455. Petrus betyder ”klippa”, men vad heter grup-
pen från Klippan, som gjort ”Det spelades bättre boll”?

 10. Psalm 17. Sjungs ibland även vid adventstid. Titeln för 
tankarna på en artist, som kom tvåa i årets Melodifestival.

 11. Psalm 217. Biskop Malmeström drabbades själv av ögon-
sjukdom. Vad heter den kikarlins, som sitter närmast ögat?

 12. Psalm 199. Det finns många blomster och växter i naturen. 
Vilken är Gotlands landskapsblomma?

 13. Psalm 730. Tänk på det land, som har vunnit Eurovision 
Song Contest flest gånger.

Psalmboken innehåller många pärlor. Här följer 
några psalmer, som leder associationerna vida-
re till 13 stycken tipsfrågor. Rätt svar skrivs in i 
krysset och lodrätt kommer det att bli någonting 
som alltför få kommer att få uppleva i sommar.
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Konstruerat av PATRIK SASSERSSON



STAFETTPENNAN

Friluftscafe ARKEN

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

Unga Röster besöker Kyrktornet.

Musikalen ”Blommor och skratt”.

DET ÄR SÖNDAG OCH KLOCKAN NÄRMAR SIG TIO. Lju-

sen är tända och datorn är på. Vi sitter i vårt vardagsrum 

och väntar. Kyrkklockorna börjar ringa och tillsammans 

med många firar vi gudstjänst digitalt.

Älmhults kyrka – vår kyrka – kända röster och ansikten 

– alla de fina barnen – ja allt. Känns nästan som om vi var 

där. Den glädje och tacksamhet vi känner för alla som gör 

detta möjligt för oss i riskgrupp går inte att beskriva. Det 

ger oss trygghet och värme.

TACK!

GERD & SVEN MOBERG

EN TRYGGHET OCH EN VÄRME

Det är full fart vid Arkens utecafé!



PÅ GÅNGÅTERKOMMANDE I 
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tisdagar 08.30 Morgonbön
Onsdagar 08.30 Morgonbön
Torsdagar 08.30 Morgonmässa
(från 18 augusti)

Utecafé
från 24 augusti och framåt för alla åldrar. 
Se annons här intill.
Grupper där de flesta deltagare är 70+ 
(Diakonigruppen, Samtalsgruppen och 
Trivselgruppen) öppnar när detta är 
möjligt.

Terminsstart söndagskola 30 augusti 
09.45–11.30 i Kyrkbacksgården.
Terminsstart i Arken, Församlingshemmet 
31 augusti. Gruppschema presenteras 
i augusti på hemsidan, Facebooksidan 
och genom personliga utskick.
Terminsstart körer
För barn och ungdomar
Barnkören (4–7 år)
Onsdag 2 september kl. 17.30–18.00 i 
Församlingshemmet
Unga Röster (från 8 år)
Torsdag 3 september kl. 16.30–17.30 i 
Församlingshemmet. Obs. ny tid!
Jubilatekören (från 13 år)
Torsdag 3 september kl. 18.00–19.30 i 
Kyrkbacksgården och Kyrkan.
Körledare: Mia Andersson.

För vuxna
Vokalensemblen
Måndag 24 augusti kl. 18.30.
Mixturen
Onsdag 26 augusti kl. 18.30.
Körledare: Patrik Sassersson.

Välkommen att sjunga med!

UTECAFÉ
Utecafé vid Kyrkbacksgården tisdag 

11 augusti och tisdag 18 augusti kl. 
14.00–16.00 samt vid Församlings-
hemmet måndagar kl. 09.30–11.30 

från 24 augusti och framåt.

SING THE GOSPEL
lördagen den 29 augusti kl. 10–14 

i Älmhults kyrka

Vi tar ett första steg mot en gos-
pelkör i Älmhult

Första övningsdagen kommer 
vi att sjunga en del traditionella 

gospels och några nyare. En del av 
dem skulle framförts vid den fram-
skjutna Elviskonserten, som enligt 
planerna kommer att äga rum den 

15 november 2020.
Helgen den 13–14 februari 2021 

blir det en gospelhelg med Jonas 
Engström och musiker.

Kontakta organist Patrik Sassers-
son om du är intresserad. Allra 
helst senast måndagen den 24 
augusti, så att enkel förtäring 

hinner fixas.
Patrik Sassersson, 

mobil 072-452 06 71

OM BEGRAVNINGAR 
I CORONATIDER

Se församlingens hemsida för 
information.

ALPHA
– grundkurs i kristen tro för vuxna

Prova på-kväll måndagen den 28 
september kl. 18.30.

Därefter varannan måndag (12/10, 
26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 12/1, 26/1).

Gör som hundratusentals andra 
gjort – gå en Alphakurs. Alpha 
är en kurs som finns över hela 
världen, där grunderna i den 

kristna tron utforskas på ett öppet, 
vänskapligt och informativt sätt.

Måltid, föredrag och samtal i 
smågrupper.

Plats: Församlingshemmet
Ledare: Marcus Lejon, Johannes 
Leckström och Agneta Grimberg
Intresseanmälan till Marcus Lejon 

senast 24 september.



VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst firas varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. Gudstjänstli-
vet anpassas efter rådande riktlinjer, för närvarande max 50 personer samtidigt i 
gudstjänster. För fullständig information se församlingens hemsida och Smålän-
ningens veckoblad. Välkommen!

Juli
5 10.00 4 e Trefaldighet • Mässa i Tröstens trädgård (vid regn i kyrkan)
12 10.00 Apostladagen • Mässa
19 14.00 6 e Tref • Friluftsgudstjänst på Ormakullagården.
26 10.00 Kristi förklarings dag • Mässa. 09.45 Orgelstund med Per Gunnar 
  Petersson.
Augusti
2 10.00 8 e Trefaldighet • Mässa i Tröstens trädgård (vid regn i kyrkan)
9 10.00 9 e Trefaldighet • Mässa.
16 10.00 10 e Trefaldighet • Mässa i Tröstens trädgård (vid regn i kyrkan)
23 10.00 11 e Trefaldighet • 10.00 Mässa
27 12.10 Lunchmusik med Patrik Sassersson.
30 10.00 12 e Tref • Mässa. Terminsstart för söndagsskolan.
September
6 10.00 13 e Tref • Mässa. Koralkör. Söndagsskola.
13 10.00 14 e Tref • Gospelmässa. Jubilatekören. Söndagsskola.
19 17.00 Orgelkonsert med organisten Anders 
  Johnsson, Malmö
20 10.00 15 e Tref • Mässa. Vokalensemblen. 
  Söndagsskola.
24 12.10 Lunchmusik med Patrik Sassersson.
27 10.00 16 e Tref • Familjegudstjänst med 
  Barnkören och Unga Röster.
Oktober
3  17.00 Konsert med Unga stråkar.
4 10.00 Mässa. Körmedverkan. Söndagsskola. 
  09.45 Orgelstund med Patrik Sassersson.

PROGRAM

Adress: Norra Klöxhultsvägen 3, 343 36 Älmhult
Telefon: 0476-561 80
Brådskande ärenden utanför kontorstid: 0476-561 83
E-post: almhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Personalens e-post: förnamn.efternamn@
svenskakyrkan.se
(Undantagen är utskrivna nedan. Ej å, ä, ö.)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/almhult
Expeditionen, 0476-561 80
Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag 
kl. 10.00–12.00
Kyrkoherde, ansvarig utgivare
Marcus Lejon 0476-561 83, sms: 0722-255 970
Komminister
Johannes Leckström 0476-561 97, sms: 0727-448 400
Per-Rune Svenson 0476-561 77, sms: 0722-363 011
Organist
Patrik Sassersson 0476-561 78, sms: 0724-520 671
Kyrkomusiker
Mia Andersson 0476-561 88, sms: 0733-244 723
mia.k.andersson@svenskakyrkan.se
Diakon
Agneta Grimberg 0476-561 86, sms: 0706-052 714
Ungdomsledare
Malin Johnsson 0476-561 94, sms: 0722-255 972
Pedagog, almhult.barn@svenskakyrkan.se
Magdalena Brown 0476-561 84, sms: 0706-156 184
Ingrid Ericsson 0476-561 98, sms: 0725-269 340
Barnledare
Annelie Svensson 0476-561 99, sms: 0727-213 500
Kyrkokamrer
Wiveka Ernstsson 0476-561 82
Kanslist
Annelie Jönsson 0476-561 81
Kyrkvaktmästare, 0476-561 90
almhult.vaktmastare@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Jonas Svensson 0476-561 92, 
sms: 0767-644 203
jonas.l.svensson@svenskakyrkan.se
Daniel Johansson 0476-561 93, sms: 0767-644 264 
daniel.k.johansson@svenskakyrkan.se
Samuel Brown 0476-56191, sms: 0705-515 231
Britt-Inger Wärn 0476-561 76, sms: 076-140 37 27
Niclas Bozic 0476-561 85, 
sms: 0706-397 057 (april–dec)
Husmor
Lena Blomström 0476-561 89, sms: 0767-644 206

Layout och original: Design för Livet, Lund
Foto: församlingen • s. 4: Erda Estremera 
s. 7 (coronavirus): CDC
Tryck: Trydells tryckeri, Laholm

KONFIRMATIONER
15–16 augusti och 5–6 september 
genomförs årets konfirmationer i 
form av 12 konfirmationsmässor.

Tisdagen den 1 september 18.00 är 
det inskrivning av nya konfirman-

der födda år 2006 i Älmhults kyrka. 

RING EN VÄN
Vill du prata med någon en stund? Det behöver inte vara något särskilt, du 
behöver inte ha en anledning att ringa, men just nu behöver vi prata med 

varandra och det går jättebra att göra via telefon.
Ring en vän och få en vän som ringer till dig! Ideella från våra olika försam-

lingar och samfund ringer dig gärna om du hör av dig till:
Ring en vän 0476-561 70

Hälsningar Agneta Grimberg, diakon Älmhults församling


