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Själv du mitt
ibland oss går
Genom dopet får människan gåvan att 

vara Guds barn. Hon blir en del av kyrkan 

och Guds folk.  Guds folk vägleds av bu-

det att älska varandra ”såsom Kristus har 

älskat oss”. Uppdraget är att i varje ny tid 

vara ”världens salt och ljus”. Guds folk är 

ständigt i rörelse, på vandring hem. Jesus 

Kristus går själv med, leder och stärker. 

Utmed vägen, som ibland kan kännas både 

lång och svår, fi nns regelbundna måltids-

raster med ”brödet från himlen”. Där fi nns 

ny kraft och nytt hopp att hämta.

Gud ditt folk är vandringsfolket.

Själv du mitt ibland oss går.

Du oss leder, du oss stärker

när vår väg blir lång och svår.

Bröd från himlen, bröd från himlen

ur din fadershand vi får,

ur din fadershand vi får.

(Svensk psalm 298:1)

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Gud mellan raderna
LINA MATTEBO

Morfars och farfars grova arbetarhänder, vikten av 

att låta ögonen slappna av emellanåt och den gången 

Jesus kom med ett brev på posten utgör stommen 

till tre av Lina Mattebos elva texter. Det är person-

liga texter som med uppfriskande ärlighet tar sig 

an svåra frågor som död, lidande, ilska, mod, ansvar 

och tron på Gud.

Häftet innehåller också stämningsfulla foton som höjer läsupplevelsen.

Snällast vinner
MIA BÖRJESSON

Snällast vinner är ett häfte riktat till tonåringen.

Målet med det här häftet är att hjälpa tonåringen 

att må bra. Två ingredienser som bidrar till det är 

vänskap och snällhet.

Men hur blir man vän med någon? Och varför ska 

man vara snäll egentligen?

I Snällast vinner berättar Mia Börjesson vad forsk-

ningen lär oss om snällhet, hur man undviker att vara dumsnäll och hur 

man gör för att vara snäll mot sig själv. Dessutom ger hon tips för att 

hitta nya vänner och få vänskapen att hålla.

Sorg på olika sätt
LINDA PALM

Sorg är de tankar och känslor som kommer om nå-

got jobbigt händer som förändrar livet. Det kan vara 

vardagssorg som att vinka hejdå eller sorg som varar 

över en längre tid. I den här boken får barnet och den 

vuxne tillsammans utforska hur sorg kan kännas 

på olika sätt.
ALLMÄN INFORMATION

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

Församlingens präster och diakon fi nns till 
hands för enskilda samtal och själavård. 
Det fi nns 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

Välkommen till Växjö Stiftskalender 2020/21!

Med trygghet i traditionen som speglas i några ar-

tiklar tar människor i Växjö stift nya tag och ser nya 

möjligheter. I årets stiftskalender möter vi tankar 

om klimatet och pandemin. Här fi nns diakonala 

insatser och tankar om mission hemma och ute i 

världen. Och som vanligt fi nns många bilder från 

församlingarna runt om i Växjö stift. Stiftskalen-

dern fi nns på bokbordet i kyrkan.

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



Noaklubben utanför Församlingshemmet.

Gospelmässa med Jubilatekören.

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

Söndagsskolan fi kar i tältet.



Konfirmationer 2020
Konfi rmandläger i Åhus och åtta konfi rmationsmässor i augusti-september utgjorde målgång för konfi rmand-

året 2019-2020. Älmhults församling välkomnade i början av september drygt 50 nya konfi rmander.



Vaktmästarnas hörna

Sommaren är över och hösten har gjort sitt intåg. Det har varit trevligt att träff a 

alla de som har besökt kyrkogården under sommaren. Många trevliga möten.

Det stora projektet under vår och sommar har varit anläggningen av den 

nya rampen som ska öka tillgängligheten både till kyrkan och kyrkogården. 

Även gångarna runt kyrkan har hårdgjorts och därmed ökat tillgängligheten. 

Våra besökare har varit positiva till förändringen.

Under våren har vi förnyat en av häckarna runt en av servicestationerna 

vid urnlunden.

Vårt fi na utekapell, Tröstens trädgård, har varit uppskattat under somma-

ren, förutom friluftsgudstjänster har det varit mycket spontana besök och 

en plats för stillhet.

Vi fortsätter vårt säkerhetsarbete med provtryckning av gravanordningar 

under hösten. Gravrättsinnehavare kommer att få ett brev om anordningen 

inte blir godkänd. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att garvan-

ordningen är säker enligt begravningslagen.

Snart är det dags att tända ljus på gravplatserna. Var vänliga och sätt inga 

batteriljus i minneslundens ljushållare utan endast gravljus.

Vi ser fram emot en fi n höst och emot Alla helgons dag när alla ljus tänds 

och gravarna smyckas.
VAKTMÄSTARNA I ÄLMHULTS FÖRSAMLING,

JONAS, DANIEL, BRITT-INGER. NIKLAS OCH SAMUEL

Älmhults prästgård fyller 90 år! Huset ritades av Paul 
Boberg, Växjö, och stod klar samtidigt som kyrkan.

I höst planerar församlingen att renovera dammen 

i minneslunden och lägga om befi ntliga plattor 

samt plantera fl er perenna blommor för att öka 

blomsterprakten. Detta medför att minneslunden 

kommer att vara avstängd medan arbetet pågår.

Under avstängningen går det bra att tända ljus 

och sätta blommor på annan plats.

Renovering i 
minneslunden



GUDS VISION FÖR DEN HÄR VÄRLDEN är att skapa ett 

enda folk som lever tillsammans med honom och som 

präglas av ödmjukhet och kärlek. 

Det borde väl inte vara så svårt att få till? Vi är ju bio-

logiskt sett släkt med varandra och därför mer lika än

olika, vi har alla ett samvete som värnar om andra män-

niskor och vi är idag rikare än någon gång tidigare i histo-

rien. Kan vi skicka en rymdsond till Mars borde väl detta 

vara småpotatis?

Men det är svårare i verkligheten än på pappret. Bi-

beln är oerhört realistisk här: varje människa är, trots sin 

storhet, också fallen och insnärjd i ondskan. Därför blir vi 

inte förvånade när människor ser ner på andra – vi gör så 

ofta precis likadant. Vi tappar inte hakan när människor 

roff ar åt sig, ljuger och stjäl – för vi vill ju också ha lite 

mer av allt. Om den här ondskan fi nns på individnivå så 

är det inte konstigt att samma mönster följer med till den 

kollektiva nivån. Vi, precis som andra kulturer, ser lätt oss 

själva som de främsta. Och även om vi exempelvis har en 

stark tradition av generöst givande, lever vi över vår del 

av jordens resurser.

Folkens splittring är inte en enkel ekvation att lösa, 

men det är en brinnande fråga.

En aspekt som vår samtid ofta blundar för är den ”re-

ligiösa” sidan av detta problemet. Och då menar jag inte 

den förvirrade analysen att “Religion leder till krig”, vilket 

religion väldigt sällan gör. 7% av alla världens krig genom 

historien har varit motiverade av religion. Det är såklart 

för mycket – men den som tror att detta är det främsta 

problemet lurar sig själv.

Nej, den religiösa aspekt jag tänker på är vårt behov 

av Gud, som vi riktar mot andra saker än den levande 

Guden. Vi har ett religiöst och existentiellt behov som vi 

fyller med andra saker än Gud. Till exempel kan vi försöka 

mätta vårt gudagivna behov av gemenskap och trygghet 

genom nationalism. Eller så dämpar vi vår längtan efter 

mening och bekräftelse med shopping.

Detta kallar Bibeln för “avgudar”. På Bibelns tid tog 

sig denna längtan formen av att man tillbad gudastatyer 

som man trodde skulle ge en bättre sexliv och större hus. 

Men det är inte speciellt långt bort från den som idag går 

till shopping-templet på söndagen. Lyssna på vad Paulus 

säger i ett berömt tal: 

Gud är den som har skapat världen och allt som är i 

den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte 

i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller 

låter han betjäna sig av människohänder som om han 

behövde något, han som åt alla ger liv och anda och 

allt. Och han har av en enda människa skapat alla 

människor och folk, […] Vi är av hans släkt. Är vi nu av 

Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar 

TEMA: GUDS FOLK

Guds vision 
för världen



något av guld, silver eller sten, en bild som kommit 

till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft 

överseende med okunnighetens tider, men nu befaller 

han människorna att de alla och överallt skall omvän-

da sig. (Apg 17:24–26a; 28b–30)

Människans problem är alltså att vi dyrkar det “skapade 

istället för skaparen” (Rom 1:25). Men Gud har redan från 

början försökt forma ett nytt folk som tillber honom is-

tället för en avgud. Det började redan vid Babels torn då 

människorna försökte göra sitt namn stort genom att 

bygga ett tempel till himlen. Gud skingrar dem och börjar 

istället sin plan: han utväljer Abraham “för att göra hans 

namn stort”. Abraham får gå en tuff  skola i ödmjukhet 

där han bland annat i skuggan av barnlöshet får lita på 

att Gud har kontroll. Abrahams familj blir Israels folk, och 

Gud kan säga: Det var inte för att ni var större än andra 

folk som jag valde er, utan på grund av att jag älskar er. 

(5 Mos 7:7–7). 

Så fortsätter Gud att arbeta med sitt folk – de blir ut-

valda av nåd. Kulmen för detta nås i Jesus. För, även om 

Jesus landsmän var utvalda av nåd, så kunde de lätt falla 

in i samma mönster som de andra folken – och se sig som 

bättre. Till exempel genom att betona det som utmärkte 

dem som Guds folk: omskärelsen och sina matlagar. Men 

Jesus utmanar detta genom att lägga en ny grund för att 

få tillhöra Guds folk – hans egen död på korset:

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus 

Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er 

Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, 

man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om 

ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham 

och arvtagare enligt löftet. (Gal 3:26–29)

Denna tro har sedan dess spritts över hela världen och 

förenat folk kring Jesus. Det är ett folk som fått sin synd 

förlåten av honom och därför inte kan skryta över sin 

roll i Guds plan: Att Gud ska bo ibland sitt folk i evighet.

JOHANNES LECKSTRÖM, komminister Barn-, ungdoms- och 
vuxenkörer
Älmhults församling har sex körer. Kontakta kör-

ledarna Mia Andersson (barn och unga) eller Patrik 

Sassersson (vuxna) om du vill börja sjunga i kör!

Inget dop i våras?
Älmhults församling erbjuder extra många doplör-

dagar under hösten. Hör av dig direkt till någon 

av prästerna!



JAG HAR ARBETAT SOM KANTOR i Älmhults församling 

i drygt 25 år. Aldrig kunde jag väl tro att jag skulle få 

uppleva det som jag varit med om det sista halvåret på 

grund av coronapandemin, med föranmälan för deltagan-

de i gudstjänst. Mitt arbete som kantor behövde utföras 

på ett helt nytt sätt och det som tidigare var självklart 

blev helt plötsligt omöjligt att genomföra. Många kon-

serter har ställts in, andra har genomförts i mindre skala. 

Gudstjänstlivet på sön- och helgdagar har varit i gång 

hela tiden. Under augusti/september har vi fi rat hela 8 

konfi rmationsmässor. Mycket ska man då vara med om ...

Under hösten kommer jag och min kollega Patrik Sas-

sersson försöka genomföra ett musikprogram som vi 

hoppas ska passa de fl esta av er.  

Församlingens sex körer är igång och repeterar för fullt 

och det kommer bli en mäktig gudstjänst på Tacksägelse-

dagen då både jag och Patrik tjänstgör. Jubilatekören och 

Unga Röster sjunger och bröderna Svensson spelar trumpet. 

Söndagen den 18 oktober sjunger nystartade Gospelkö-

ren på gudstjänsten för första gången. Missa inte detta!

Lördagen den 21 november kommer Anna och Paul Tor-

stensson och förgyller vår kyrka och gör en konsert med 

musik till dikter av Tranströmer. 

December månad är späckad av musikhögtider som 

funnits länge i vår församling. Adventsgudstjänst, Lucia, 

Carols- och julkonsert med Mixturen och Vokalensemblen, 

Julkonsert med Jubilatekören samt alla härliga gudtjänster 

under julhelgen. Håll utkik på vår hemsida eller stanna till 

vid våra anslagstavlor så får du rätt information angående 

tid och plats för dessa evenemang. Det går ju också utmärkt 

att prata med någon av församlingens medarbetare. 

Nu önskar jag er alla en härlig höst och så hoppas jag vi 

ses i kyrkan. I skrivande stund behöver ingen anmäla sig 

för att komma ... men man vet ju aldrig vad som händer?

FRÅN PIANOPALLEN

MIA ANDERSSON, kyrkomusiker

Mixturen med pandemivänlig övning

under ledning av Patrik Sasserson.
Lovsångsteamet

Sånginslag av ledarna vid konfi rmationsgudstjänst.



SÅ SNART DET BLIR MÖJLIGT kommer vi att anordna en 

konsert med Elvis Presleys gospelsånger i Älmhults kyrka.

Många känner till honom som ”The King” eller ”The 

King of Rock’n’roll”, men att han hade en stark koppling 

till kristen tro är det färre som vet. Som för många andra 

superstjärnor blir det en kamp mellan de egna idealen och 

alla de lockelser som följer med kändisskapet.

Mark Macias skrev en biografi  (”The King: The Final 

Hours”) över Elvis liv, där han kom in på relationen med 

den kristna tron. Han hävdade att Elvis innerst inne ville 

ställa sin talang i Guds tjänst, men lockelsen till världen 

blev för svår att motstå. Brottningskampen med Gud blev 

något som pågick under hela hans liv.

När Elvis växte upp i Tupelo, Mississippi, tillhörde hans 

familj samfundet ”First Assembly of God”, en pentekostal 

kyrka. Där blev Elvis döpt för första gången. När han som 

tonåring kom till Memphis blev han även där döpt in i en 

annan kyrka inom pingströrelsen.

Elvis sa att ”jag tror på Bibeln. Jag tror att alla goda 

ting kommer från Gud och jag tror inte att jag skulle ha 

kunnat sjunga som jag gör om inte Gud hade velat det.”

För Elvis hängde den kristna tron och musiken intimt 

samman. Hans mor Gladys berättade att han brukade 

krypa fram till koret, där kören stod, och försökte imitera 

deras rörelser och levde sig in i musiken.

Även hans dotter Lisa Marie Presley påstod att det var 

gospeln som var Elvis favoritgenre. ”Han verkade vara 

mera passionerad och tillfreds när han sjöng gospel”. 

I Mark Macias biografi  nämns ett tillfälle, då Elvis gjorde 

en inspelning av en gospelskiva. Elvis blev rörd till tårar 

och alla i rummet blev berörda. Han berättade att alla 

kunde känna gudsnärvaron när han framförde gospel-

sångerna.

På ett annat plan var Elvis en sökare. Han sökte sig till 

andra trosriktningar, däribland spiritism och förklarade 

för tidningen Christian Today att han var en sökare och 

att det är det allt handlar om.

Men framgången kräver sitt pris. Från att ha kommit 

från ett tvårumshus i Tupelo till världens mest fashiona-

bla sammanhang blev frestelserna för stora. Han avled 

överviktig och efter att ha missbrukat olika droger.

Till Tom Petty hade han sagt att han kände sig isolerad 

och att det var därför han sökte sig till drogerna. ”Jag blev 

ensam. Man kommer till en punkt när man blivit fram-

gångsrik och mycket välbärgad, men inser att inget av 

detta kommer att göra dig lycklig”. Tom Petty menade i 

en biografi  i två avsnitt från HBO att han trodde att Elvis 

sökte efter något, men troligen gav upp.

Marcias menar dock att Elvis hittade hem till tron igen 

mot slutet av sin levnad. Det är känt att han de sista tim-

marna i livet satt vid pianot och sjöng gospelsånger, som 

ett rop till Gud.

Vi hoppas att det snart skall bli möjligt att genomföra 

”The touch of a King”. Då jag för egen del varit med om 

att framföra denna konsert i Rottne och Växjö, kan jag 

understryka att det var en andlig upplevelse utöver det 

vanliga. Elvis gospelsånger har en förmåga att röra vid 

själens djup, både vad gäller glädje och sorg.

PATRIK SASSERSSON, organist

The touch of a King

Elvis barndomskyrka i Tupelo, Mississippi.



STAFETTPENNAN

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

JAG HETER VÉRONIQUE GIRARDET och jag är glad över att få vara 

en av kyrvärdarna i Älmhults församling.

Till vardags arbetar jag som lärare och leder Elmekören. Jag har 

mina rötter i Schweiz och när jag var nyinfl yttad blev mötet med 

församlingen en stor del i att komma in i det svenska samhället. I 

körerna tränade jag på svenska språket och var en del av en fi n ge-

menskap. Under studierna fi ck jag olika sommarjobb och vikariat i 

församlingen också. De senaste åren har jag följt döttrarna när de 

sjungit i kör.

Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att kunna få 

hjälpa till!

VÉRONIQUE GIRARDET

AGNETA GRIMBERG, diakon

VÉOQE –  KKÄD

Sommarcafé augusti 2020
I år hade vi förmånen att kunna ordna två Sommarcaféer 

i augusti. Vädret var välvilligt med två soliga och varma 

tisdagar. Därför var vi väldigt glada över trädens skugga 

och svalka, men också för fi n musik och underhållning av 

Vidar Lundbeck och Bengt-Eric Ericsson och god andakt 

av Lars Olsson, vik präst i Älmhult.



PÅ GÅNG

ÅTERKOMMANDE I
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tisdagar 08.30 Morgonbön
Onsdagar 08.30 Morgonbön
Torsdagar 08.30 Morgonmässa
Måndagscafé
Måndagar mellan 5 oktober och 30 
november. Se annons här intill.
Samtalsgruppen (bibelstudiegrupp)
Trä� as enligt särskilt schema. Kontakta 
Per-Rune Svenson för info.

TASÄSAN
11 oktober kl. 10.00

Familjegudstjänst. Jubilatekören, 
Unga Röster. Kyrklunch. Liten skör-

deauktion.
Visitationsstämma under ledning av 
domprost Christopher Meakin, Växjö

FÖTA N
– 90 ÅR EN RA 

IND
29 november

10.00 Gudstjänst med Jubilatekören
14.00 Familjegudstjänst med Barn-

kören och Unga Röster

MÅAGFÉ
Måndagar 5 oktober–30 november

kl. 14.00–16.00
Församlingshemmet (Storgatan)

Hösten 2020 byter måndagscaféet 
tid till eftermiddagen kl. 14–16. Vi 
gör detta för att inte bli för många 
och alltför blandade åldrar på det 

”vanliga” måndagscaféet. 
På eftermiddagens måndagscafé 

fi nns möjligt att gå en liten eller en 
lite längre runda och vi planerar för 

lite olika aktiviteter.
Välkommen för en

stunds gemenskap!

EKIS L D
HO R IS ON
6–8 november

Söndag
Söndagsskola 2–12 år 09.45–11.30
i Kyrbackssalen/Kyrkan
Måndag
Kyrkis Alla åldrar 09.30–12.00
Duvorna 3–6 år och 10.00–11.30
Tisdag 
Babytisdag 0–18 mån 09.30–11.30
Onsdag
Noaklubben 5–7 år 16.00–17.30
Barnkör 4–7 år  17.30–18.00
Torsdag
Kyrkis med musiklek 0–6 år 09.30–12.00
After School 8–12 år 14.30–17.00
Unga Röster 8–12 år 17.00–18.00

Välkommen att vara med!

Håll koll på vår hemsida och på Face-
book där vi uppdaterar vår verksamhet 
dag för dag.
Hemsida www.svenskakyrkan.se/almhult
Facebook, sök på ”Älmhults församling”

SIL 
lördag 24 oktober
kl. 09.00–ca 17.00

”Var inte rädd”
En dag i stillhet och tystnad.

Ledare: Jan-Åke Carlsson, Ljungby
Församlingshemmet Älmhult

(Storgatan)
Pris: 200 kr bg 178-6664 elller

Swish 123 055 34 46 ”Stilla dag”
(ka� e, middag, eftermiddagska� e, 

frukt)
Anmälan och frågor senast 19 okt 
till Agneta Grimberg 0476-561 86

agneta.grimberg@svenskakyrkan.se



VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst fi ras varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. Söndags-
skola 9.45–11.30 i Kyrkbacksgården. För fullständig information se församlingens 
hemsida och Smålänningens veckoblad.
Oktober
10 17.00 Psalmer i 2000-talet med Mixturen. 
11 10.00  Tacksägelsedagen • Familjegudstjänst. Unga Röster, Jubilate-
  kören, trumpet. Kyrklunch. Liten skördeauktion.
  Visitationsstämma med domprosten Christopher Meakin, Växjö.
18 10.00 19 e Tref • Mässa. Söndagsskola. Gospelkören. 
24   Stilla dag med Jan-Åke Carlsson, Ljungby
  (se annons på föregående sida)
25 10.00 20 e Tref • Familjemässa i Församlingshemmet. Barnkören,
  Noaklubben. Utdelning av dopänglar. 
 14.00 Mässa i kyrkan. Konfi rmandmedverkan.
29 12.10 Lunchmusik med Max Kristiansson.
31 16.00  Alla helgons dag • Minnesandakt med Mixturen.
 18.00 Minnesandakt med Mixturen.
November
1 10.00  Söndagen efter Alla helgons dag • Mässa i folkton.
 16.00 Minnesandakt med Vokalensemblen.
 18.00 Minnesandakt med Vokalensemblen. 
6 18.00 Lovsångskväll i Församlingshemmet med ”Hope for this nation”.
8 10.00 22 e Tref • Lovsångsmässa. Söndagsskola. Medverkan av
  ”Hope for this nation”. 
15 10.00 Söndagen före Domssöndagen • Mässa. Söndagsskola.
  Gospelkören.
21 17.00 ”Valv bakom valv”. Tomas Tranströmers dikter gestaltas
  musikaliskt av Anna och Paul Torstensson.
22 10.00 Domssöndagen • Mässa. Söndagsskola. Lovsångsteamet. 
 14.00 Mässa. Lovsångsteamet. 
26 12.10 Lunchmusik med Patrik Sassersson. 
28 16.00 Konsert med Elme storband.
 18.00 Konsert med Elme storband. 
29  10.00 1:a advent – 90 år sedan Älmhults kyrka invigdes • Advents-
  gudstjänst. Jubilatekören.
 14.00 Familjegudstjänst. Barnkören och Unga Röster. 
 16.00 Julgranen tänds på torget med Barnkören och Unga Röster. 
December
6  10.00 2:a advent • Mässa. Söndagsskola. 
 18.00 Advents- och Carolskonsert med Mixturen och Vokalensemblen.
12 17.00 Luciahögtid med Jubilatekören
12 19.00 Luciahögtid med Jubilatekören
13 10.00 3:e advent • Mässa. Söndagsskolans julfest.

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
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FE GTÄSE
För att så många som möjligt ska kunna delta i 
gudstjänstlivet i Älmhults kyrka fi ras denna höst 

och vinter ofta två eller tre gudstjänster per 
veckoslut. Allahelgonshelgen är en av de tradi-

tionsfyllda helger som på grund av pandemin får 
ett annorlunda upplägg i år. Se programmet ovan! 

Med reservation för ändringar.


