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Att alltid be och 
aldrig ge upp
Redan i inledningen till liknelsen om än-

kan och domaren i Lukasevangeliets 18:e 

kapitel anger Jesus dess syfte: att upp-

mana oss att ”alltid be och aldrig ge upp”. 

Bönhörelsen som beskrivs förutsätter ut-

hållighet och tro, som två sidor av samma 

mynt. När den fi nns i kyrkan och i den 

troendes liv är Herren alltid nära med nya 

möjligheter, ny tröst och nya öppningar. 

Ja, redan själva sökandet efter Herren kan 

öppna upp för en ny glädje:

De som söker Herren må glädja sig 

(Psaltaren 105:3).

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Förlåtelse
Den fyrfaldiga vägen till 
helande för oss och vår värld
DESMOND & MPHO TUTU

Desmond Tutu skriver denna bok tillsammans med 

sin dotter Mpho.

De berättar om vad förlåtelse innebär, hur den 

fungerar, hur vi kan förmedla den och ta emot den 

och varför detta är något som alla människor be-

höver lära sig.

Förlåtelsens väg består av fyra steg: att berätta sin berättelse, att 

sätta ord på smärtan, att ge förlåtelse och att förnya relationen eller 

lösa upp den.

”Förlåtelse är ingenting mindre än hur vi förmedlar fred och frid till oss 

själva och till vår värld.” Varje kapitel i boken avslutas med en samman-

fattning, en meditationsövning, en stenritual och en skrivboksövning.

Jag vill använda boken i ”långsamt” tempo, det fi nns mycket tänkvärt. 

Desmond Tutu är ärkebiskop emeritus i den anglikanska kyrkan i Syd-

afrika. Han var en av de ledare som drev igenom att apartheidsystemet 

avskaff ades i Sydafrika. Han fi ck Nobels fredspris 1984.

Mpho Tutu är präst i den anglikanska kyrkan och bosatt i Kapstaden. 

Hon leder arbetet vid The Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation.

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

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

CHRISTINA ROSÉN

Förundran, natur
som ger livslust
STEFAN EDMAN OCH TORE HAGMAN

Den här boken är en lustfylld och ömsint hyll-

ning i text och bild till det som fl yger, simmar, 

växer, surrar och doftar i naturen omkring oss. 

52 korta kåserier, med fakta och förundran inför 

den storslagna biologiska mångfald som också 

vi själva är en del av. Fantastiska foton.

Stefan Edman är biolog och författare till ett 50-tal böcker om natur 

och miljö.

Tore Hagman har varit yrkesverksam som fotograf med inriktning 

på natur sedan 1980.



REBECCA PETERSSON och HUGO TAPOLA JAKOBS�

SON är teamare i Älmhults församling under läsåret 

2021-2022.

De går en ledarskapsutbildning genom Glimåkra 

folkhögskola som har ett samarbete med vår försam-

ling. Kursveckorna sker på Strandhems bibelskola i 

Örkelljunga. Man lär sig ledarskap ur ett kristet per-

spektiv, hur man kan använda Bibelns ord i nutid för 

barn och ungdomar.

Som teamare är du med i församlingens arbete med 

konfi rmander, assistenter och after school. Du förbe-

reder fi ka, lovsånger och lekar. Du är också en viktig 

förebild för ungdomarna.

Rebecca är född i Älmhult, har bott sex år i USA och 

kom tillbaks till Älmhult 2017. Hon tog studenten i år. 

Under konfi rmationstiden upplevde hon en glädje och 

gemenskap som fi ck henne att fortsätta som assistent 

och nu mynnat ut i att vara teamare.

Rebecca planerar att bli språklärare i framtiden. 

Nu ser hon fram emot sitt år som teamare, känner sig 

”taggad och redo”.

Hugo har tagit studenten i år. Efter konfi rmationen 

har han varit med som assistent i Älmhults församling 

under fyra år. Trivs bra med församlingsarbete och 

deltar i Noa-klubben och lovsångsteamet. Han spelar 

bas och gitarr. 

Som teamare vill Hugo utveckla sitt ledarskap, vara 

en förebild för ungdomar och leda dem till kristen tro. 

I framtiden vill han gärna arbeta vidare inom någon 

församling.

”TEME”  
FÖAMLNG

Vid pennan CHRISTINA ROSÉN
Friluftsgudstjänst på Ormakullagården med Bengt-Eric Ericsson, Johan Ederfors och Jan-Olle Wikström.

Midsommardag med Virestads folkdanslag.

Dopmusikal med Unga Röster i 
Algutsrums kyrka på Öland.

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET STAFETTPENNAN



BERÄTTELSERNA OM LANDET NARNIA har varit älska-

de av generationer i mer än 70 år och de har fått nytt liv 

genom fi lmatiseringar, nu senast av Disney (faktum är att 

fi lmen “Häxan och Lejonet” ett tag var Disneys mest sedda 

produktion någonsin). De sju barnböckerna handlar om 

olika barn som reser utanför vår tid, in i en annan värld, 

där de får möta Lejonet Aslan – skaparen av världen. Gan-

ska snart får de också en avgörande roll i att strida mot 

ondskan (som människan själv släppt lös i världen, i den 

första berättelsen). Narnia griper verkligen tag i fantasin 

och C. S. Lewis lyckas ta upp stora existentiella frågor för 

barn, men också vuxna. Lewis har själv sagt: “En barnbok 

som inte kan uppskattas av vuxna, är inte på något sätt 

en bra barnbok”.

Narnia är det som C. S. Lewis är mest känd för, men hans 

största påverkan är ändå på ett annat område: Lewis, som 

var professor i litteraturvetenskap vid Oxfords universi-

tet, har skrivit mängder med fi losofi ska böcker där han 

argumenterar för sin kristna tro. Han var från tonåren 

ateist, så det var först i vuxen ålder som han kom till tro 

(32 år gammal). Han har själv beskrivit att en avgörande 

pusselbit var ett samtal han hade med sin vän J. R. R. Tol-

kien (författaren till Sagan om ringen) under en promenad 

i Oxford.

Tillsammans med Tolkien hade de ett författarsällskap, 

“the Inklings”, som läste varandras böcker och diskuterade 

dem. Narnia blev Lewis försök att beskriva den kristna 

tron – och är man bekant med hans fi losofi ska böcker 

märks det snabbt. I boken “Häxan och lejonet” hamnar 

fyra barn hos en gammal professor i ett stort hus ute på 

landet. Den yngsta dottern, Lucy, hittar ett stort klädskåp 

och när hon gömmer sig där hamnar hon plötsligt i landet 

Narnia. När hon kommer tillbaka tror hennes syskon att 

hon ljuger. De går och pratar med professorn, men blir 

överrumplade när han tar Lucy i försvar. “Är hon galen? 

Är hon en lögnare?”. Storasyskonen medger att Lucy är 

trovärdig, men det är ju omöjligt att det fi nns en annan 

värld bortom denna. Professorn skrockar: hur vet ni det? 

Det är ju enkel logik. Vad lär sig barn i skolan nu för tiden 

egentligen.

En barnbok för vuxna.

Skulptur av lejonet 
Aslan på C.S. Lewis 
Square i östra Belfast.

TEMA: NARNIA



Detta går såklart att applicera på den kristna trons 

beskrivning av en övernaturlig verklighet, men kanske 

framförallt specifi kt på Jesus. Maria Magdalena (med fl era) 

som mötte Jesus uppstånden ska inte avfärdas för snabbt 

bara för att de beskriver något övernaturligt.

Lewis är också väldigt känd för ett argument utifrån 

Jesus person. Lewis skriver kraftfullt 

emot förståelsen att Jesus bara skulle 

vara en vis morallärare – sådana hävdar 

inte att de är Gud. Enligt Lewis fi nns det 

bara tre alternativ: Jesus var antingen 

Lunatic (galning), Liar (lögnare) eller Lord 

(Herre). Efter att ha argumenterat emot 

de två första alternativen fastslår han: 

ja då kvarstår bara ett alternativ – han 

är Herre.

Vi kanske skulle behöva uppdatera 

med ett L till, “Legend”. Men Lewis poäng är tänkvärd – vi 

kan inte låta våra ateistiska trosföreställningar blockera 

oss från att utvärdera verklighetens alla möjligheter.

Lewis är inte bara rationell. En stor styrka är hans käns-

losamma beskrivningar av exempelvis sorg, något han 

hade stor personlig erfarenhet av. Hans mamma dog i 

ung ålder, senare i livet förlorade han sin fru och under 

första världskriget dog hans bästa kompis. I Narnia får 

vi möta mycket sorg – och ett återkommande tema är 

hur Aslan sörjer tillsammans med barnen. I första boken 

sörjer pojken Digory att hans mamma är dödssjuk, men 

när Aslan böjer sig ner och fäller stora glittrande tårar 

upplever pojken det som att lejonet sörjer mer än han gör.

Lewis gör också ett försök att beskriva försoningen: 

Aslan förhandlar med den onda häxan om att ge sitt liv på 

stenaltaret och på så sätt köpa Edmund 

fri, han som förrått sina syskon. Lucy 

och Susan får se hur Aslan blir bunden 

utan att göra motstånd, och förnedrad 

då de rakar av honom manen. Efter att 

fl ickorna sörjt honom en hel natt uppstår 

han igen – för egentligen har han lurat 

Häxan. En oskyldig som off rar sig för en 

syndare upplöser straff et.

Aslan är en fantastisk bild för Jesus. 

Min personliga favorit är när Herr Bäver 

får frågan om han inte är rädd för det här läskiga stora 

lejonet – är han inte farlig? Herr Bäver svarar: “Farlig? 

Det är klart att Aslan är farlig. Men han är god.”

Vilken vacker beskrivning av Gud! Gud är inte en mesig 

katt, utan ett rytande lejon som får alla som ser honom 

att darra i knävecken. Men Han är god.

JOHANNES LECKSTRÖM
komminister

Kaff e och gemenskap på Kyrkbacken.

Sommarsånger med Mixturen utanför Almgården och 
Nicklagården.

“En barnbok 
som inte kan 
uppskattas av 
vuxna, är inte 
på något sätt en 
bra barnbok”.

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET



BARNVERKSAMHETEN

VÄLKOMMEN TILL

ARKEN

KYRKIS (Öppen Förskola) 0–6 år
Måndagar kl. 9.30–12.00
Torsdagar kl. 9.30–12.00
Kom och träffa andra föräldrar och barn i en 
mysig, barnanpassad miljö. Vi leker och sam-
talar, pysslar, sjunger och fikar tillsammans.

Jesus säger:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte.

Guds rike tillhör sådana som de.”

Barnen har en självklar plats i församlingen. Vi vill erbjuda en 
växtplats för kristen 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.

AFTER SCHOOL från 8 år
Torsdagar kl. 14.30–17.00
Du som vill ha något att göra efter 
skolan. Kom till oss och ”häng”. 
Vi fikar, samtalar, pysslar och 
leker m.m. Mellis serveras mellan 
15.00–16.00. Mot slutet har vi en 
gemensam samling med samtal om 
Gud och hur vi är mot varandra.

NOAKLUBBEN 5–8 år
Onsdagar kl. 16.00–17.30
Låt ditt barn utveckla sina färdigheter i 
skapande verksamhet, lek och drama. Vi 
börjar med samling sång och bibelläs-
ning. Temat för hösten är ”Jag och Gud”. 
Vi avslutar med fruktstund. De som vill 
går tillsammans vidare till barnkören.

BABYTISDAG 0–18 månader 
Tisdagar kl. 9.30–11.30
I temaform möts vi tillsammans med de 
minsta till härliga stunder i musikens 
och skapandets tecken. Enkel fika och 
gemenskap erbjuds varje gång.
v. 34–42 ”Det gungar så fint”
v. 45–49 ”Adventspyssel”

DUVORNA 3–6 år
Måndagar kl. 10.00–11.30
Låt din 3–6 åring vara med i en egen 
grupp, där vi tar tillvara barnens nyfiken-
het och glädje. Vi inspireras av bibelberät-
telser med sång, lek och enkelt drama. Vi 
hinner även med pyssel och fika.

Magdalena Brown
0476-561 84
Ingrid Ericsson
0476-561 98

Mia Andersson (musiker)
0476-561 88

Barnverksamheten i Älmhults församling
Storgatan 7



VÄLKOMMEN TILL

ARKEN
Jesus säger:

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

Barnen har en självklar plats i församlingen. Vi vill erbjuda en 
växtplats för kristen 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.

SÖNDAGSSKOLA 
I KYRKBACKSSALEN
Söndagar kl. 9.45–11.30
Vi vill erbjuda en söndagsförmiddag på 
barnens egna villkor. ”Barnens guds-
tjänst” är en samling i det lilla formatet 
med sång, bibelberättelser och drama. 
Vi deltar också i gudstjänsten i kyrkan 
och avslutar med god kyrkfika.

Körer för barn

BARNKÖR 4–7 år
Onsdagar kl. 17.30–18.00
Sång, lek och rytmik blandas under en 
rolig stund för de yngsta. Kom och sjung 
med Mia!!

UNGA RÖSTER 8–12 år
Torsdagar kl. 17.00–18.00
I Unga Röster får de lite äldre barnen 
utveckla sin sångglädje i sång, rörelse 
och musikal.

AFTER SCHOOL från 8 år
Torsdagar kl. 14.30–17.00
Du som vill ha något att göra efter 
skolan. Kom till oss och ”häng”. 
Vi fikar, samtalar, pysslar och 
leker m.m. Mellis serveras mellan 
15.00–16.00. Mot slutet har vi en 
gemensam samling med samtal om 
Gud och hur vi är mot varandra.

DOPTRÄFFAR 
FÖR FAMILJER
14 september och 9 november 
kl. 17.00–18.30 i Församlings-
hemmet. Du träffar pedagog, 
präst och musiker.

Malin Johnsson
0476-561 94
Annelie Svensson
0476-561 99

Mia Andersson (musiker)
0476-561 88

Barnverksamheten i Älmhults församling
Storgatan 7



Kyrkoval 2021
Så röstar du i kyrkovalet

Du kan rösta på fl era sätt i kyrkovalet: i vallokalen, 
med bud, med brev eller förtidsröstning i lokal. 

Valdagen är den 19 september 2021. Då röstar du i den 

vallokal som står på ditt röstkort. Röstkortet får du hem i 

brevlådan några veckor före valet. Du tar med dig röstkor-

tet och din legitimation. I vallokalen fi nns det valsedlar på 

alla de nomineringsgrupper som ställer upp i valet inom 

det område där du bor.

Valsedlarna har olika färg
Man röstar genom att välja de valsedlar med den eller de 

nomineringsgrupper som man vill rösta på. Valsedlarna 

har tre olika färger för att skilja de olika valen åt. För 

val till kyrkofullmäktige, som rör församlingar 

och pastorat lokalt, är det vita valsedlar. 

Val till stiftsfullmäktige, som rör stiften 

på regional nivå, är det rosa valsedlar. 

För kyrkomötet, som är Svenska 

kyrkans högsta beslutande organ på 

nationell nivå, är det gula valsedlar.

I vallokalen
Valsedlarna fi nns i lokalen där du rös-

tar. När du kommer dit möter du en 

valarbetare som kontrollerar att du har 

kommit till rätt vallokal. När det är din tur 

visar en valarbetare dig till ett ledigt ”valbås”, 

ett avskilt utrymme där du kan rösta utan att någon ser 

vad du röstar på. Du lägger en valsedel per val i vart och ett 

av de tre kuverten. Det vill säga, ett kuvert ska innehålla 

en vit valsedel, ett kuvert en rosa valsedel och ett kuvert 

ska innehålla en gul valsedel. Kuverten ska vara stängda.

När du har stoppat ned valsedlarna och stängt kuver-

ten går du fram till bordet för att lämna över kuverten. 

Först får du visa ditt röstkort och din legitimation och du 

prickas av i röstlängden. Det är en kontroll som görs för 

att försäkra sig om att ingen ska kunna fuska och utge 

sig för att vara någon annan, eller försöka rösta mer än en 

gång. Därefter får du lämna över kuverten och personen 

som tar emot dem stoppar ner kuverten i tre olika låsta 

lådor medan du ser på. Då ser du att dina röster har tagits 

om hand på rätt sätt.

Du kan förtidsrösta
Man kan förtidsrösta på fl era sätt. Det fi nns förtids-

röstningslokaler öppna från måndagen den 6 septem-

ber till och med valdagen den 19 september. På 

röstkortet fi nns en lista över lokaler där 

du kan förtidsrösta på valdagen, i när-

heten av där du bor, och deras öppet-

tider, men du kan förtidsrösta över 

hela landet. Ta med dig ditt röstkort 

och din legitimation. Alla ställen 

där du kan förtidsrösta finns på

svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Rösta med bud 
Har du inte möjlighet att gå och rös-

ta kan du rösta med bud. Du behöver 

ditt röstkort och ett brevröstningspaket. 

Budet lämnar din röst i din vallokal eller i en förtids-

röstningslokal där du bor. Det går att skicka efter från

kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från en försam-

lings- eller pastorsexpedition. I paketet fi nns det instruk-

tioner om hur du ska göra. Läs informationen noga.

Förtidsrösta via brev
Slipp trängsel och rösta via brev istället. Du behöver ditt 

röstkort och ett brevröstningspaket. Det går att skicka 

efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från 

en församlings- eller pastorsexpedition. I paketet fi nns det 

instruktioner om hur du ska göra. Läs informationen noga.

Rösta i kyrkovalet 19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval



Att rösta i vallokal och förtidsrösta är inte samma sak
Vallokalen är bara öppen på valdagen. På röstkortet, som 

du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det 

vilken som är din vallokal. Glöm inte legitimation! I val-

lokalen prickas du av i röstlängden och dina röster läggs 

ner i valurnorna.

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annan-

stans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 

6 september och pågår fram till och med valdagen den 

19:e september. Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du 

måste ha med dig ditt röstkort och legitimation. Informa-

tion om var du kan förtidsrösta och öppettider finns på 

svenskakyrkan.se/kyrkoval .

Om du inte hittar ditt röstkort
Du kan beställa ett nytt röstkort, s.k. dubblettröstkort, 

på svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också få ett nytt 

röstkort utskrivet på församlings- och pastorsexpeditio-

ner och på en del lokaler för förtidsröstning.

Öppettider för röstning 
Röstmottagning från måndagen 6/9 till och med söndagen 19/9
Församlingens expedition är röstmottagningslokal för vilken församling 

man än tillhör:

6/9 må  10–12

7/9  ti  10–12

8/9 on  13–15, 17–20

9/9  to  10–12

10/9  fr  10–12

11/9  lö  10–12

12/9  sö  stängt

13/9  må  10–12, 17–20

14/9  ti  10–12

15/9  on  13–15

16/9  to  10–12

17/9  fr  10–12

18/9  lö  10–12

19/9  sö  11–13, 16–20

Valdagen, söndagen den 19/9
Församlingens vallokaler är Kyrkbackssalen och Församlingshemmet. De är 

öppna för röstning kl. 11–13 samt 16–20, se på ert röstkort i vilken lokal ni 

ska rösta.

Medtag röstkort och legitimation när ni röstar!

Församlingens expedition

Kyrkbackssalen Församlingshemmet

För presentation av nomineringsgrupper för Älmhults församling,
se vårt kyrkbrev 2021:2 eller www.svenskakyrkan.se/almhult



ÅTEKMMNDE 
ÄLMUL 

FÖAMLNG
Tisdagar 08.30 Morgonbön
Onsdagar 08.30 Morgonbön
Torsdagar 08.30 Morgonmässa

AL
– grundkurs i kristen tro för vuxna

Prova på-kväll måndagen den
13 september kl. 18.00.

Därefter varannan måndag
(27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 

6/12, 17/1 2022 + Alphadag lör-
dagen den 29 januari 2022).

Gör som hundratusentals andra 
gjort – gå en Alphakurs. Alpha 
är en kurs som fi nns 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.

PÅ GÅNG

SAMLREN
Vår Bibelstudiegrupp startar upp 

igen torsdagen den 9 september 
kl. 19.00. Vi träff as i församlingshem-
met, Storgatan 7, varannan torsdag.

Välkommen!
Per-Rune Svenson, komminster

MÅAGFÉ/ 
MÅAGRMNAD

måndagar kl. 14.00–16.00
start 23 augusti

Promenad, gemenskap, olika aktivi-
teter. Ute eller inne. 

Samling vid församlingshemmet i 
Älmhult.

Välkomna!

SILL 
lördag 13 november 2021

Tema: Var inte rädd!
En dag i stillhet och tystnad

Ledare: präst Jan-Åke Carlsson, 
Ljungby

Församlingshemmet Älmhult
(Storgatan) kl. 9.00–ca 17.00

Pris: 200 kr bg 178-6664 el swish 
123 055 34 46 ”Stilla dag”

(kaff e, middag, em-kaff e, frukt)
Anmälan och frågor senast

8 november till Agneta Grimberg 
0476-561 86

agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

lördag 9 oktober kl. 17.00

Medverkande:
Therese Lejon och Pick A Choice

Älmhults kyrka

BluegrasS
 Country & Western-musikens rötter 

AANDLIGA SSÅNGER 
i traditionell amerikansk stil

Medverkande:

Therese Lejon & Pick A Choice

Älmhults kyrka
Lördag  15 oktober kl. 16.00

Fritt inträde.

LUHMIK
30 sept, 28 okt, 25 nov och 30 dec

Musik i kyrkan kl. 12.10–12.30 där-
efter serverar Birgitta Svensson och 
medhjälpare lunch i Kyrkbackssalen.

Välkomna!



VAKTMÄSTARNAS HÖRNA

Personalnytt på kyrkogården

Under augusti månad avslutade Samuel Brown sin tjänst 

som kyrkvaktmästare i Älmhults församling. Samuel har 

haft tjänsten i över två år och ska nu gå över till studier. 

Tack för den tid du lagt ner här och lycka till framöver! 

Johan Grimberg, som haft en säsongsanställning från 

april till augusti, har blivit tillsvidare anställd som kyrk-

vaktmästare med viss administrativ inriktning.

Obs! Endast snittblommor i minneslunden. Övrigt 

ditlagt tas bort av vaktmästarna.

Gravrättsinnehavare del 2
I ”Vaktmästarnas hörna” fortsätter vi med beskrivningen 

av vad det innebär att vara gravrättsinnehavare. I förra 

numret av Kyrkbrevet skrev vi om rättigheter och skyldig-

heter som gravrättsinnehavare, här beskriver vi hur grav-

rätt anmäls, förnyas, överlåts, återlämnas och förordnas.

Hur gör man?
När en gravrättsinnehavare avlidit eller vid upplåtande av 

en ny grav är det viktigt att en ny gravrättsinnehavare ut-

ses så snart som möjligt. Detta för att så snabbt och enkelt 

som möjligt kunna ordna med en del praktiska frågor, inte 

minst t ex gravstenens uppsättande. I normalfallet kan 

inga inkomna ansökningar om uppsättning av gravanord-

ning behandlas innan ny gravrättsinnehavare är utsedd. 

Anmälan av gravrättsinnehavare 
Då en gravrättsinnehavare avlidit eller vid upplåtande av 

en ny grav skall ny gravrättsinnehavare anmälas. Detta gör 

man genom att fylla i blanketten ”Anmälan av gravrätts-

innehavare” och lämna/skicka in den till församlingsexpe-

ditionen. Flera personer kan anmälas som gravrättsinne-

havare och dessa beslutar då om gravrätten gemensamt. 

Gravrättsinnehavare utses av dödsboet efter den avlidne 

och det är viktigt att samtliga dödsbodelägare underteck-

nar anmälningsblanketten. 

Upplåtelsetiden för en ny gravrätt är 25 år och sker nya 

gravsättningar under den tiden förlängs upplåtelsetiden 

så att den alltid är 25 år från senaste gravsättning. 

Förnyelse av gravrätt 
Då upplåtelsetiden av en gravrätt närmar sig sitt slut 

kommer gravrättsinnehavaren att få ett erbjudande om 

att förnya gravrätten. Vill man förnya gravrätten så åter-

sänder man blanketten och betalar in den administrativa 

avgiften. Då förlängs gravrätten i ytterligare 15 år varpå 

den kan förlängas ytterligare om gravrättsinnehavaren 

så önskar. 

Överlåtelse av gravrätt 
Om gravrättsinnehavaren vill överlåta gravrätten till 

annan person anmäler man detta skriftligen till försam-

lingsexpeditionen. Person- och kontaktuppgifter till den 

nya gravrättsinnehavaren måste fi nnas med i anmälan. 

Gravrätt kan bara överlåtas till släkting eller mycket nära 

vän till någon av de gravsatta. 

Återlämnande av gravrätt 
Om gravrättsinnehavaren vill återlämna sin gravrätt i 

förtid anmäler man detta skriftligen till församlingsexpe-

ditionen. Finns ingen som vill eller kan överta gravrätten 

står begravningsverksamheten som gravrättsinnehavare 

fram till dess att 25 år förfl utit från senaste gravsättningen. 

Förordnande av gravrätt 
Om gravrättsinnehavaren vill förordna vilken som skall 

överta dennes gravrätt efter gravrättsinnehavarens bort-

gång anmäler man detta skriftligen till församlingsexpe-

ditionen. Person- och kontaktuppgifter till den nya grav-

rättsinnehavaren måste fi nnas med i anmälan. Gravrätten 

övergår då automatiskt, förutsatt att den tilltänkta grav-

rättsinnehavaren är villig att ta över gravrätten.

Per-Rune Svenson och Wiveka Ernstsson avtackar Samuel Brown 

KYRKVAKTMÄSTARNA



VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst fi ras varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. Söndagsskola 
09.45–11.30 i Kyrkbacksgården. För fullständig information se församlingens hem-
sida och Smålänningens Veckoblad. 

September
4 11.00 och 15.00 Konfi rmationsgudstjänster
5 10.00 14 e Tref • Mässa. Söndagsskola
11 17.00 Orgelkonsert med professor Karin Nelson
12 10.00 15 e Tref • Mässa. Mixturen. Söndagsskola
19 10.00 16 e Tref • Mässa. Vokalensemblen. Söndagsskola
  Kyrkoval (se annons)
26 10.00 17 e Tref • Familjegudstjänst. Barnkören och Unga Röster
  Utdelning av dopänglar
30 12.10 Lunchmusik. Samuel Sassersson
Oktober
2 17.00 Gospelkonsert med Jubilatekören och Gospelkören
  Jonas Engström och församlingens musiker
3 10.00 Den helige Mikaels dag • Mässa. Mixturen. Söndagskola
9 17.00 Bluegrasskonsert med ”Pick a Choice”, Therese Lejon och
  Johan Gustafsson
10 10.00 Tacksägelsedagen • Familjegudstjänst. Unga Röster,
  Jubilatekören. Liten skördeauktion
17 10.00 20 e Tref • Mässa. Söndagsskola 
23 17.00 Höstkonsert med Vokalensemblen
24 10.00 21 e Tref • Mässa. Gospelkören och Lovsångsteamet
  Söndagsskola
28 12.10 Lunchmusik. Patrik Sassersson
31 10.00 22 e Tref • Familjemässa i Församlingshemmet. Barnkören.
  Kyrklunch 
November
6 16.00 Alla helgons dag • Musikgudstjänst
  Anna och Paul Thorstensson. Sång, orgel, cello och piano
7 16.00 och 18.00 Minnesgudstjänster. Mixturen
13 9.00–17.00 Stilla dag med Jan-Åke Carlsson, Ljungby (se annons)
14 10.00 Sönd före Domssöndagen • Mässa. Jubilatekören. Söndagsskola
20 17.00 Elviskonsert, ”The touch of a King”. Elvis gospelsånger med 
  körer, solist och kompband
21 10.00 Domssöndagen • Mässa. Söndagsskola

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
Johan Grimberg 0476-561 75, sms: 073-147 21 70
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. 3 Olle Dahlborg, Christina 
Rosén, Valter Kroon • s. 4 Mark Rabe • s. 12 Lumière 
Liinason
Omslag: Hajk med församlingens konfi rmander.
Tryck: Trydells tryckeri, Laholm

ORELKER ED 
KAN NLON
11 september kl. 17.00 

Karin Nelson är orgelprofessor 
vid musikhögskolorna i Oslo och 

Göteborg.
Läs och lyssna på
www.karinnelson.se
för att få en försmak.

ALLELNAKR
6 november kl. 16.00

Allt från Bach till Laleh, under 
rubrikerna: glädje, kärlek, vägval, 

sorg och eftertanke.
Medverkande: Anna och Paul 

Thorstensson.
Sång, cello, orgel 

och piano.


