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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.

Trohet och öppenhet

Målet med Älmhults församlings liv och 

arbete är att i trohet mot kyrkans bekän-

nelse och med öppenhet för varje män-

niska göra Jesus Kristus känd, trodd, 

efterföljd och älskad, så att en kristen 

gemenskap kan växa och fördjupas. Detta 

gäller för den kristna församlingen i alla 

tider utifrån mönstret i urkyrkan: Och de 

deltog troget i apostlarnas undervisning 

och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet 

och bönerna (Apostlagärningarna 2:42).

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Förlåta och bevara 
sitt hjärta
MARGARETA MELIN

Det är i första hand för sin egen 

skull som det är viktigt att förlå-

ta, både sig själv och andra. Bok-

en innehåller korta kapitel som 

är mycket tänkvärda, till exempel 

”Möta sig själv med kärlek”. Har man 

varit oälskad som barn kan det  leda till 

känslor av skuld, skam och mindervärde. 

Men det går att förändra genom att möta sig 

själv med vänlighet, hopp och tröst.

Att förlåta handlar i grunden om att friställa sig själv från tankar på 

hämnd, hat och fientlighet – och att samtidigt med gott samvete res-

pektera det avstånd man själv behöver. 

Margareta Melin är författare och poet. År 2009 fick hon H.M. Kon-

ungens medalj för betydelsefulla insatser som författare i andliga och 

existentiella ämnen.

Vara skillnad, om tröst och mod att finnas
KERSTIN DILLMAR OCH LARS BJÖRKLUND

Kanske är det bristen på tröst som gör att vårt existentiella skav blir så 

svårt att hantera?

Vi vet att tröst är något viktigt, ändå har vi så lätt att avfärda behovet 

av att bli tröstade. Vi kanske ser det som något främst för sörjande eller 

för små barn som ramlat och slagit sig. Eller som ett slags självömkan, 

ett sätt att inte ta tag i sina problem. Men tröst är en central del av 

själavårdsmötet. Inte som ett sätt att släta över och förminska. Nej, 

den som drabbas av något svårt behöver en jämställd tröst. Ett möte 

som innehåller respekt för den drabbades integritet och tilltro till den 

drabbades förmåga att hantera sin livssituation.

Författarna beskriver bland annat tröstens fyra hörn – omtanke, 

perspektiv, tilltro och tillhörighet – som behövs för att tröst ska kunna 

uppstå. När det riktigt svåra sker kan vi inte göra något för att ändra på 

verkligheten, men vi kan vara skillnad.

Kerstin Dillmar är författare, präst i Uppsala domkyrka och kaplan 

på Sigtunastiftelsen. Lars Björklund är författare, präst och föreläsare.

Mina bästa vänner
Den här boken vänder sig till små barn från två år och uppåt. Boken 

erbjuder en fin inblick i hur livet kan upplevas från en liten björnunges 

perspektiv. Samtidigt är tanken att ett litet barn ska kunna känna igen 

sig i de trygga relationerna som boken vill förmedla. Det är fina bilder 

som kan leda till många tankar. Det finns fyra böcker i serien.

MARCUS LEJON 
kyrkoherde

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN

Christina 
Rosén

PS I Älmhults församling gäller från 1 janu-
ari 2022 en ny församlingsinstruktion som 
församlingens grundläggande styrdokument. 
Den har utarbetats och antagits lokalt av 
församlingen och utfärdats av Växjö stift. Den 
finns att läsa på församlingens hemsida och 
på kyrkans bokbord.



Tacksägelsedagen i Älmhults kyrka.

Samtalsgruppens kvällsutfärd till Loshult, 23 september.

Bluegrasskonsert med Therese Lejon och Pic A Choice.

Gudstjänst på Nicklagården med Agneta Grimberg.

Gospeldag med Jonas Engström.
Gospelkonsert med Jubilatekören och Gospelkören.

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET



“DET ÄR SVÅRT ATT PRATA OM kristen symbolik i Sagan 

om ringen, för allt är kristet i Sagan om ringen.” Så inled-

de en kristen filosof ett föredrag om Gud i John Ronald 

Reuel Tolkiens mäktiga verk om Midgård. Böckerna (och 

filmerna) har fångat generation efter generation sedan 

de skrevs för ca 80 år sedan. I en podd som jag hörde 

berättade en ateist att Sagan om ringen hade ungefär 

samma funktion i hans liv som Bibeln för en kristen. Även 

om det beteendet inte är sunt, kunde det varit värre – 

böckerna hjälper oss, på ett ojämförbart sätt, att förstå 

den kristna tron.

Maktens fara
Tolkien hade själv stridit i Första världskriget, och hans 

fasa över det industriella kriget finns speglat i böcker-

na i orchernas hänsynslösa krigskonst. Men böckernas 

centrala tema om härskarringen (den ring som kan kont-

rollera alla andra makter), har av många kopplats till An-

dra världskrigets jakt efter atombomben. Tolkien, som 

var aktivt troende katolik, beskriver ringen väldigt likt 

ursynden: högmodet. Högmod är tron att jag själv, om 

jag hade all makt, skulle göra världen bättre. Sagan om 

ringen visar att det är högst otroligt. Som någon sa: “All 

makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut”.

I en central scen vill Boromir ta ringen ifrån ringbä-

raren Frodo för att använda den till att göra gott. Det 

är en väldigt förståelig tanke, lika förståelig som den är 

bedräglig. Jakten på makten leder snabbt till mord – och 

i karaktären Gollums fall – till isolation och galenskap. 

Ett stort mått av försiktighet bör omgärda alla former av 

maktutövande. “Människornas hjärtan är svaga”.

Tre Kristus-gestalter
Hur beskriver då Tolkien lösningen på ringens ”problem”? 

Ja, även om Gud aldrig nämns i boken som utspelar sig 

i en hednisk miljö, och karaktärerna aldrig ber så finns 

tanken hela tiden med i form av “försynen” (att Gud leder 

historien). Det händer många “tillfälligheter” som gör att 

ringen hamnar hos Frodo – och Trollkarlen Gandalf tolkar 

detta som att det därför är Frodos uppgift att bära den. 

Lösningen är att bära ringen in i ondskans epicentrum 

och förstöra den där. Frodo kan själv sucka: “Jag önskar att 

ringen aldrig hamnat hos mig”, men svaret är att vi inte 

kan avgöra våra omständigheter, bara vad vi gör med dem.

”Det är bättre att lita på 
vänskap, än vishet och kraft”

TEMA: SAGAN OM RINGEN



Gandalf den grå är den första Kristus-gestalten. Han 

är “profeten” som tolkar händelserna och leder sällska-

pet mot målet. Men han är också beredd att offra sitt liv 

i en strid mot en ond demonkung som han besegrar i 

mörkrets djup, för att sedan efter tre dagar återvända 

som Gandalf den vite. Vännerna känner inte igen honom 

först – precis som Jesus efter sin uppståndelse är fördold 

för Emmausvandrarna.

Den andre Kristus-gestalten är Aragorn. Den rättmä-

tige kungen som alla väntar på skall återta tronen och 

upprätta riket. Hans avgörande roll blir att befria de döda 

från dödsriket och strida med dem.

Sist har vi Frodo, ringbäraren. Ringen får inte använ-

das för att strida, utan ska förstöras. På samma sätt som 

Jesus inte använde sin makt för att strida mot fienden, 

utan la ner sitt liv i ödmjukhet får Frodo bära ringen in i 

ondskans rike.

Här kommer dock ett av de smartaste dragen i hela 

berättelsen: till och med Frodo faller för ringens frestelse 

tillslut. Tolkien var mycket intresserad av antika epos och 

inspirerades därav – men här är en av de största skill-

naderna: hjälten misslyckas. Det sätter fingret på vårt 

eget hjärta: jag kan inte ens lita på mig själv. Som väl är 

kommer “försynen” in och Gollum som bevarats (av högst 

tvivelaktiga motiv) blir den som ser till att ringen hamnar 

i eldhavet och förstörs. På samma sätt blir Jesus död på 

korset möjlig av en förrädare och en korrupt makt – som 

faktiskt spelar en roll i Guds plan.

Vänskap som bär
Ett av det starkaste temana i berättelsen är det om vän-

skap. Här finns en djup insikt: de onda litar inte på var-

andra, och har ingen vänskap. De blir isolerade från var-

andra. Men den goda sidan är utlämnade till att lita på 

varandra, även när allt är fullständigt bäcksvart. Två av 

Frodos vänner, Mary och Pippin, erbjuder sig att följa med 

i sällskapet som ska föra ringen till Mordor. När de andra 

invänder att de inte är speciellt kapabla, säger Gandalf: 

“Det är bättre att lita på vänskap, än vishet och kraft”.

Den scen jag själv tycker är starkast är precis i slutet 

när Frodo inte orkar mer. Sam, hans bästa vän, säger då till 

honom: “Jag kan inte bära ringens börda i ditt ställe, men 

jag kan bära dig”. Vilken vacker bild av kärleken mellan 

oss och Gud. Ondskan är ofrånkomlig i vår värld – men 

vi kan bära varandra, precis som Jesus burit oss genom 

det mörkaste av mörker.

JOHANNES LECKSTRÖM 
komminister

Kyrkofullmäktige i 
Älmhults församling 
2022–2025

• Kyrkans väl 10 ledamöter 

(339 röster)

• Arbetarpartiet Socialdemo-

kraterna 10 ledamöter 

(323 röster)

• Miljöpartister i Svenska kyr-

kan 1 ledamot (27 röster)

Det nya kyrkorådet kommer att 

presenteras i Kyrkbrevet 1 – 2022.
Växjö Stiftskalender 2021/2022 
finns att köpa på församlingens 
bokbord. Bland annat med arti-
kel från Älmhults församling.

Terminstart vuxenkörer

Vokalensemblen
Måndag 17 januari kl. 18:30–20:30 

Mixturen
Onsdagen 19 januari kl. 18:30–20:00 

Gospelkören
Lördag 22 januari kl. 10:00–14:00

Plats: Älmhults kyrka

Patrik Sassersson, 072-452 06 71

patrik.sassersson@svenskakyrkan.se



VÄLKOMMEN TILL

ADVENTS- OCH JULMUSIK

ADVENTS- OCH JULKONSERT
Lördag 4 december kl. 17.00
Mixturen, Vokalensemblen och Patrik Sassersson

ADVENTSGUDSTJÄNST
Söndag 28 november kl. 10.00
Unga Röster, Jubilatekören och Gospelkören

ADVENTSKONSERT
Lördag 27 november kl. 17.00
Konsert med Elme storband

ADVENT OCH JUL I ÄLMHULTS KYRKA



VÄLKOMMEN TILL

ADVENTS- OCH JULMUSIK

TRETTONDEDAG JUL
Torsdag 6 januari kl. 16.00
Familjegudstjänst och julmusikal med Unga Röster.

JULKONSERT
fredag 17 december kl. 19.00
Jubilatekören, musiker och Mia Andersson

LUCIAHÖGTID
Lördag 11 december kl. 18.00
Jubilatekören, Linnékören, Mia 
Andersson och Marie Winquist



Söndagsskola med Daniel i lejongropen.

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

Kyrkis-prinsessor.

Bibelutdelning för 6-åringar.

Äntligen fullsatt igen!Morgonbön i sakristian.

Adventsljusen tänds i församlingshemmet.



PÅ KYRKIS TRÄFFAR VI familjen Henriksson, be-

stående av mamma Josefina, pappa Stefan (som 

idag fick stanna hemma) och barnen Märta, 3,5 år, 

och Kerstin, 10 månader. De brukar regelbundet 

besöka Kyrkis, Öppen förskola för 0–6-åringar, och 

Duvorna, en grupp för barn från 3 år.

Josefina och Stefan flyttade till Älmhult för cirka 

5 år sedan, från hemstaden Ulricehamn. Som för så 

många vi möter är det Josefinas jobb på IKEA som 

var orsaken. Stefan är sjuksköterska och jobbar i 

hemsjukvården. 

På frågan om vad som fick dem att börja besöka 

Kyrkis och Arken svarar Josefina att det berodde 

på många positiva omdömen från andra föräldrar 

de träffade.

Även den egna uppväxten med familjer som varit 

aktiva i både Missionskyrkan och Svenska Kyrkan 

spelade in. De tycker om att kunna tillbringa tid på 

Kyrkis med barnen, där de kan vara närvarande på 

ett annat sätt än hemma. Det finns något för alla 

åldrar och en tillåtande atmosfär, tycker Josefina. 

”Här kan vi hänga och leka, pyssla och spela spel”. 

Det är också viktigt för dem att barnen kan få med 

sig en barnatro, som ger trygghet i framtiden.

Vi samtalar om dopet, och båda flickorna är döp-

ta. Föräldrarna ser dopet som ett sätt att ge barnen 

del av ett större sammanhang, av en tradition som 

förmedlar kristna värderingar, och en extra familj.

Josefina och Stefan ser fram emot att barnen ska 

kunna ta större del av verksamheten i församling-

en, och att det ska leda till att hela familjen kan vara 

med i kyrkan vid familjegudstjänster och i andra 

sammanhang. Josefina har själv sjungit mycket i 

kyrkan med sin pappa när hon var yngre, och nu 

längtar Märta, som redan är med i Duvorna, till 

Barnkören!! 

Josefina skulle gärna se flera träffar för vuxna, 

där man kan samtala om livsfrågor, uppfostran 

och mycket annat som föräldrar funderar kring. 

Sammanfattningsvis verkar hela familjen trivas 

på Kyrkis och i församlingen, och rekommenderar 

andra familjer att också komma till verksamheten!

EN FAMILJ PÅ KYRKIS

Vid pennan INGRID ERICSSON, pedagog

STAFETTPENNAN



PÅ GÅNG

MÅNDAGSCAFÉ
På måndagscaféet träffas vi varje 
måndag kl. 14.00 för promenader, 

högläsning, skapande gemenskap, 
sång

Vi avslutar med Lussekaffe den 13 
december och börjar igen 17 januari

Välkommen!

JULMARKNAD
måndag 13 december 

kl. 14.00–16.00

Älmhults församlingshem (Storgatan)
Lussekaffe, lotterier, hemstöpta ljus, 

luciatåg
Välkommen!

STILLA DAG
5 mars 2022

En dag i tystnad och stillhet
Tema: Att bli och vara den jag är 

– som Guds avbild 
– som försonad av Kristus 

– som helgad genom 
Den helige Ande

Ledare: Berth Löndahl 
Församlingshemmet i Älmhult 
(Storgatan) kl. 9.00–ca 17.00

Pris: 200 kr bg 178-6664 eller 
Swish 123 055 34 46 ”Stilla dag” 

(kaffe, middag, eftermiddagskaffe, 
frukt ingår)

Anmälan och frågor senast 28 febr. 
till Agneta Grimberg 0476-561 86 

agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

TERMINSSTART
för barn- och ungdomskörerna

I församlingshemmet
onsdag 19 januari

Barnkören (4–7 år) kl. 17.30–18.00
torsdag 20 januari

Unga Röster (från 8 år) 
kl. 17.00–18.00 

I kyrkan
torsdag 20 januari

Jubilatekören (från 13 år) 
kl. 18.30–20.00

Frågor och anmälan till körledare 
Mia Andersson

tfn 0733-24 47 23 eller e-post 
mia.andersson2@svenskakyrkan.se

Välkomna!

FÖRDJUPNING I 
FASTAN

(efter gudstjänsten)

Söndag 27 mars
”Proud to be a Siphi-
lile woman”. Minnen 

från Swaziland. Präs-
ten Elisabet Målqvist 

och läkaren Mats 
Målqvist, Uppsala. 

Söndag 20 mars
”Existentiell ensamhet 
– att vara anhörig”. 
Sjuksköterskan och 
universitetslektorn 
Helena Larsson.

Söndag 13 mars
”Min väg till Santiago 

de Compostela”. 
Kyrkvärden och lära-

ren Sara Hayward.

Söndag 6 mars
Fördjupning 
med prästen 
Berth Löndahl.

Söndag 27 februari 
”Mariablommor och 

sommardrömmar”. 
Läraren Ingrid Sträng.

Söndag 13 februari
”Att läsa Bibeln 
genom Trosbekän-
nelsen”. Kyrkoherden 
Karl-Henrik 
Wallerstein.

Söndag 3 april
”Heliga Birgitta och 
musiken”. Kantorn 
Therese Lejon. 

JULHELGEN
24 dec

10.00 Samling runt krubban, 
Barnkören och Unga Röster

23.00 Julnattsgudstjänst, 
Jubilatekören

25 dec
07.00 Julotta. Mixturen

26 dec
10.00 Mässa. Gospelkören



VAKTMÄSTARNAS HÖRNA

Gravrättsinnehavare, del 3

Uppförande av gravanordning 
Om gravrättsinnehavaren vill uppföra en ny el-

ler ändra en befintlig gravanordning (gravsten 

är vanligast) så skall en anmälan om detta göras 

till församlingsexpeditionen. Ansökan skickas of-

tast in från stenföretaget där man beställer stenen 

eller arbetet. Församlingen (som är huvudman för 

begravningsverksamheten) kommer sedan att ta ett 

beslut om godkännande av gravanordningen och meddelar 

sitt beslut till stenföretaget eller gravrättsinnehavaren.

Det är viktigt att gravanordningen uppfyller de krav på säker montering 

som finns angivna i standard CGK 2005. Mer om detta kan läsas på vår 

hemsida www.svenskakyrkan.se/almhult/begravning. 

Det kan också vara bra att ha i åtanke vilken gravanordning man tänkt 

uppföra redan när man bestämmer gravplats eftersom man då kan välja en 

lämplig plats så att gravanordningen passar in i omgivningen. Olika delar 

av kyrkogården har olika regler. T.ex. får man inte lika mycket plats för 

blommor och vas framför gravstenen i en urnlund som i en kistgravplats.

Skötsel av graven 
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ett ordnat och 

värdigt skick. Det får man naturligtvis sköta själv, men man kan också leja 

bort arbetet till annan. Många väljer att låta kyrkogårdsförvaltningen stå 

för skötseln av graven. Är du intresserad av det så kontakta vaktmästarna 

så hjälper de dig att välja ett gravskötselavtal som passar dina behov. 

I de fall man väljer att sköta gravskötseln själv kan det vara bra att samrå-

da med kyrkogårdsförvaltningen innan några större planteringar uppförs. 

Detta för att undvika framtida bekymmer med olämpliga växter som kan 

komma att inkräkta på intilliggande gravplatser både ovan och under jord. 

Om gravrättsinnehavaren skulle underlåta att sköta graven kontaktas 

denna av vaktmästarna. Sker ingen åtgärd kan gravrätten komma att 

återtas.

Gravskötselavtal
Det är dags att börja tänka på att förnya eller teckna nytt gravskötselavtal. 

Priserna är något höjda för 2022. För mer information: kontakta vakt-

mästarna, expeditionen eller titta på församlingens hemsida. Avtalen ska 

tecknas senast 31 mars.

En liten påminnelse så här till slut: i minneslunden är enbart gravljus i 

ljusbärarna och snittblommor i vasarna tillåtet. Allt annat kommer att 

plockas bort av vaktmästarna.

ÅTERKOMMANDE I 
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tisdagar 08.30 Morgonbön
Onsdagar 08.30 Morgonbön
Torsdagar 08.30 Morgonmässa
Samtalsgruppen
Terminsstart torsdag 20 januari kl. 19.00 i 
församlingshemmet.

TERMINSTART 
VÅRTERMINEN 2022

Måndag 17 januari
Kyrkis (Alla åldrar) 9.30–12.00
Duvorna (3–5 år) 10.00–11.30
Tisdag 18 januari
Babytisdag (0–18 mån) 9.30–11.30
Onsdag 19 januari
Noaklubben (5–7 år) 16.00–17.30
Barnkören i FH (4–7 år) 17.30–18.00
Torsdag 20 januari
Kyrkis m. musiklek (0–6 år) 9.30–12.00
After School (8–12 år) 14:30–17.00
Unga Röster i FH (8–12 år) 17.00–18.00
Söndag 23 januari
Söndagsskola i KBS (3–12 år) 9.45–11.30

Välkommen att vara med!
www.svenskakyrkan.se/almhult
www.facebook.com/almhultsforsamling

FH = Församlingshemmet
KBS = Kyrkbacksalen

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR
JONAS, BRITT-INGER, DANIEL, NICLAS, LENA OCH JOHAN



VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst firas varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. Söndagsskola 
09.45–11.30 i Kyrkbacksgården. För fullständig information se församlingens hem-
sida och Smålänningens Veckoblad. 
November
27 18.00 Konsert med Elme storband. Traditionella julsånger för storband.  
28 10.00 1 advent • Adventsgudstjänst. Unga Röster, Jubilatekören,
  Gospelkören och Nils-Olof Svensson, trumpet.
December
4 17.00 Advent- och julkonsert. Mixturen och Vokalensemblen.
5 10.00 2 advent • Mässa. Söndagsskola. 
11 18.00 Luciahögtid med Jubilatekören och Linnékören.
12 10.00 3 advent • Mässa. Konfirmandmedverkan. Solist. 
 14.00 Julfest i Församlingshemmet för alla. Arkens grupper. Barnkören
  och Unga Röster. 
17 19.00 Julkonsert med Jubilatekören. Instrumentalister.
19  10.00 4 advent • Mässa. Mariamusik med Therese Lejon 
24 10.00 Julafton • Julbön vid krubban. Barnkören och Unga Röster.
 23.00 Julnattsgudstjänst. Jubilatekören.
25 07.00 Juldagen • Julotta. Mixturen.
26 10.00 Annandag jul • Mässa. Gospelkören. 
30  12.10 Nyårslunchmusik.
31 16.00 Nyårsafton • Nyårsbön. Patrik Sassersson, orgel. 

2022 – Giv o Jesus fröjd och lycka ett nytt år går åter in
Januari
1 16.00 Nyårsdagen • Mässa. Ekumenisk medverkan. Nils-Olof Svensson,
  sång och trumpet
2 10.00 Söndagen efter nyår • Mässa.
6  16.00 Trettondedag jul • Familjegudstjänst. Julmusikal med Unga Röster.
9 10.00 1 e Tret • Mässa.
16  10.00 2 e Tret • Mässa. Joel Wååg, trumpet
23 10.00 3 e Tret • Gospelmässa. Jubilatekören och Gospelkören.
  Söndagsskola. 
27 12.10 Lunchmusik
30 10.00 4 e Tret • Mässa. Koralkör. Söndagsskola.
Februari
6 10.00 Kyndelsmässodagen • Familjegudstjänst. Barnkören och
  Unga Röster.
13 10.00 Septuagesima • Mässa. Jubilatekören. Söndagsskola. 
20 10.00 Sexagesima • Mässa. Vokalensemblen. Söndagsskola. 
24 12.10 Lunchmusik
27 10.00 Fastlagssöndagen • Mässa. Mixturen. Söndagsskola.
Mars
1 17.00 Fettisdagen • Carnevale i Församlingshemmet. 
2 18.00 Askonsdag • Askonsdagmässa. Bibelstudium, Rune Söderlund.
5 9–17 Stilla dag i Församlingshemmet (se annons). 
6 10.00 1 i Fastan • Familjegudstjänst. Barnkören.
13 10.00 2 i Fastan • Mässa. Gospelkören. 
19 17.00 Konsert med Gospel Stompers.
20 10.00 3 i Fastan • Mässa. kÖrhänget. Söndagsskola.   
27 10.00 Jungfru Marie bebådelsedag • Familjemässa. Unga Röster och
  Jubilatekören.

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.andersson2@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.svensson2@svenskakyrkan.se
Daniel Johansson 0476-561 93, sms: 0767-644 264 
daniel.johansson3@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
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