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Växjö stift 850 år 

Sankt Sigfrid räk-

nas som Växjö stifts 

grundläggare och 

förste biskop. I Er-

ikskrönikans prolog 

benämns den engel-

ske biskopen och mis-

sionären Sigfrid som ”den som kristnade 

Sverige”. För några år sedan hittade arkeo-

loger i arbete vid Växjö domkyrka ett 600 

år gammalt pilgrimsmärke som avbildar 

Sankt Sigfrid. Jag citerar Smålandsposten: 

Fyndet i bly är i princip intakt och tros vara 

från mitten av 1300-talet. Tillsammans med 

helgonet syns Sigfrids klassiska känneteck-

en, tre huvuden liggandes i en korg, placerad 

vid hans ben. I Domkapitlets sigill från 1397 

träder Sigfrid tillbaka till förmån för sina 

tre systersöner, de som fick ge sina liv för 

den kristna tron. Mission och martyrium 

hör samman och gav identitet åt det unga 

växjöstiftet. När missionspräster och de-

ras följen kom till trakterna runt Växjö, fick 

himmelens och jordens skapare ett ansikte 

i Jesus Kristus. Altaren restes i Värend, enk-

la träkyrkor byggdes, och sedan mer stabila 

stenkyrkor. Människor kom till tro på ”Vite 

Krist”, människor döptes och mässan bör-

jade firas. Gud blev känd under sitt sanna 

väsen, kärleken som lider. Se på korset!

Guds kyrka är gemenskap med 

Fadern och hans Son, det skådar 

hon och erfar i Andens kraft och nåd. 

Guds helgon och martyrer betygar 

det med blod. Omkring dem sjunger 

rymden där segerns kyrka bor (Svensk 

psalm 57:5).

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Pausknapp och En gul knapp
EWA ROSENDAHL OCH TINA JÄRDHULT

Två böcker med korta tänkvärda texter och fantastiska illustra-

tioner tänkta att vara till glädje och inspiration för den stressade 

nutidsmänniskan.

BEHÖVER DU EN PAUSKNAPP?
• Till dig som är duktig och alltför ansvarstagande.

• Till dig som har svårt att sitta still.

• Till dig som finns till för många andra, men försummar dig själv.

• Till dig som behöver lugn och ro.

• Till dig som behöver koppla av.

• Till dig som behöver bli lite mer lekfull.

EN GUL KNAPP.
Till dig som har behov av att …

• bara vara

• släppa kraven från omgivningen

• släppa kraven från dig själv

• slappna av

• varva ner

• ta det lugnt

En gul knapp sa att du slapp!

Slå dig ner på en plats som är lugn och skön för dig. Läs ett kapitel i nå-

gon av böckerna , reflektera och låt dig uppfyllas av lugn och ro. Tanka 

stillhet och glädje.

Ewa Rosendahl är inspiratör, kreatör och folkbildare.

Tina Järdhult är en väletablerad illustratör.MARCUS LEJON 
kyrkoherde

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN
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Övernattning i Såganäs med lovkonfirmanderna.

Konfirmandinskrivning. Älmhults församling välkomnar 

60 nya konfirmander.

Sommarkonfirmandernas kanothajk på Helge å.

Mässa i Älmhults kyrka.

Kyrkkaffe, 
gemenskap och 

en stunds småprat 
på kyrkbacken 

efter söndagens 
mässa.
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OM DU GÅR I EN KYRKA ser du snart kors överallt. Om 

du läser något av evangelierna i Bibeln handlar nästan 

hälften av berättelsen om händelserna runt Jesus brutala 

avrättning på ett kors. Korset är med rätta det första vi 

tänker på när vi hör om kristen tro – men det är egentli-

gen väldigt konstigt.

Korsfästelse är en av historiens grymmaste avrättnings-

metoder, ändå bär många ett kors runt halsen. Korset an-

vändes bara för de allra värsta brottslingarna och kom på 

så sätt att innebära en oerhörd skam för den som utsattes 

för det. Om man spikar upp en människa på ett kors kvävs 

hon inom de närmsta minuterna av sin egen vikt – men 

för att förlänga lidandet, och ge utrymme åt förbipasse-

randes glåpord, satte romarna dit en liten träbit under 

rumpan som förlängde pinan. Kristen tro säger att Gud 

själv, född som människa, hängt på ett sådant kors. Den 

tidigaste bilden vi har av ”Jesus” är ett klotter där någon 

målat en åsna på ett kors och sedan hånfullt skrivit bredvid 

”Alexamenos hyllar sin Gud”. Korset är verkligen absurt.

Den britiske historikern Tom Holland beskrev väldigt 

starkt det tillfälle då han insåg just hur märkligt korset 

är: Han var på journalistresa i Syrien under IS-kalifatet 

och kom till en by där kristna nyligen korsfästs. Hans 

specialitet är antik historia, så korsfästelse kände han till 

väl, men nu aktualiserades brutaliteten och förnedring-

en. Detta fick honom att fundera över hur korset kunnat 

förändras till att bli en symbol för hopp. Korset, menar 

Holland idag, är den viktigaste pusselbiten för att förstå 

hur den västerländska kulturen vuxit fram.

Vad är det då som korset visar oss? När de första kristna 

talar om korset inser de själva att detta är en dårskap för 

alla som hör om det, men håller samtidigt fast vid att det 

är en kraft och en vishet från Gud (1 Kor 1:18ff). Korset var 

Guds hemliga plan för att rädda världen. Det var Guds sätt 

att vända dödens förbannelse till evigt liv.

Paulus säger i Romarbrevet att korset uppenbarar två 

saker: Dels Guds kärlek, dels Guds rättvisa. Och att båda 

dessa hör ihop.

Först: Korset är Guds kärleksgärning nummer 1. 

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog 

för oss medan vi ännu var syndare. (Rom 5:8)

Korset 
– en 
hoppets 
symbol
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Det är Gud själv som stiger ner i vår skit, bär vårt lidande, 

vår synd och vår skam – trots att vi inte gjort något för att 

förtjäna det. Guds enda motiv för att gå till korset är hans 

egen kärlek till oss. Han älskade dig så mycket att han 

var beredd att dö för dig. Att dö för någon är den yttersta 

kärleksförklaringen, men blir än större av att vi var Guds 

fiender när han gjorde det. Guds kärlek är ogreppbart stor. 

Vi får akta oss så att det inte blir en klyscha; 

men om du läser om Jesus sista vecka så inser 

du att det inte var en enkel klyschig kärlek 

som drev honom.

Men korset är också platsen där vi ser Guds 

rättvisa som tydligast. För, samtidigt som vi 

ser Guds kärlek, ser vi också hur allvarligt 

han ser på vår synd. ”Syndens lön är döden” 

(Rom 6:21), och vår synd är mycket stor. Kor-

set skriker ut hur vred Gud är över synden 

som förstör hans värld.

Korset blev nödvändigt just för att lösa det 

dilemma som uppstod mellan Guds kärlek som vill förlåta 

och hans rättvisa som måste straffa. Korset håller sam-

man dessa två som oskiljaktiga: Gud tar straffet på sig 

själv, i sin son, utav kärlek. Gud är den högsta moraliska 

instansen i tillvaron och kan inte se mellan fingrarna med 

ondska – då vore han inte god. Men han är så kärleksfull 

att han inte vill låta domen drabba oss. Lösningen är att 

han tar vår plats.

Gud har ställt fram Jesus som en nådastol genom 

tron på hans blod. Så ville Gud visa sin rättfärdighet, 

eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare 

begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är vil-

le han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig 

och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (Rom 

3:25–26)

Detta är evangeliet: Att vi, när vi omvänder 

oss från våra synder och ber om förlåtelse, 

när vi tror och litar på Jesus, förklaras rätt-

färdiga av Gud av nåd. Gud kan göra det, ef-

tersom han rättvist dömt synden i Jesus.

Korset håller alltså samman kärleken och 

rättvisan. Så ska också vi göra i våra liv. Det 

är inte kärlek att släta över det onda. Men 

det är inte heller kärlek att stänga sitt hjärta 

för den som ångrar sig och ber om förlåtelse. 

Förlåtelsen kostar alltid något att ge – det var 

ett pris Gud var villig att betala. Just denna heliga kärlek 

har förändrat vår kultur i grunden – låt den förvandla 

också ditt liv.

JOHANNES LECKSTRÖM 
komminister

Han 
älskade dig 
så mycket 
att han var 
beredd att 
dö för dig.

Som en fin tradition i juli 
hölls en friluftsgudstjänst 
vid Hembygdsföreningens 
gård i Ormakulla. Präst 
var Jan-Olle Wikström 
och kantor Bengt-
Eric Ericsson spelade. 
Hembygdsföreningen 
bjöd på gott kyrkkaffe och 
vi hade strålande sol.
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BARNVERKSAMHETEN

VÄLKOMMEN TILL

ARKEN

KYRKIS (Öppen Förskola) 0–6 år
Måndagar kl. 10.00–12.00
MED MUSIKLEK Torsdagar kl. 10.00–12.00
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
I församlingshemmet på Arken
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 kl. 
15.00–16.00. Och i slutet har vi en 
samling.

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, bibelläsning 
och samtal. Vi avslutar med frukt stund 
med frukt i slutet. De som vill går tillsam-
mans 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. 36–43 ”Det gungar så fint ”
v. 46–48 ”Adventspyssel”
v. 49 Julmusikal & Fika
v. 50 Luciafirande (OBS! Tiden 13.30–16.00)

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
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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 3–12 år
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 och unga

Barnkören 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.

Jubilatekören 13 år–
Torsdagar kl. 18.30–20.30
Församlingens ungdomskör.

AFTER SCHOOL från 8 år
I församlingshemmet på Arken
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 kl. 
15.00–16.00. Och i slutet har vi en 
samling.

DOPTRÄFFAR 
FÖR FAMILJER
3 oktober och 14 november 
kl. 17.00–18.00 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
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BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

Härligt med många cyklar 
utanför kyrkan!

Måndagscafé i Församlingshemmet.

Församlingsre-
sa till ”Bibelns 
värld” utanför 

Ängelholm

Pilgrimsvandring 
en solig 

höstlördag mellan 
Loshults kyrka och 

Älmhults kyrka.
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Trainee och teamare
Läsåret 2022-2023 är Elin Birgander teamare i 

Älmhults församling (i samarbete med Glimå-

kra folkhögskola). Hugo Tapola Jakobsson och 

Rebecca Petersson är trainee (i samarbete med 

Växjö stift och St Sigfrids folkhögskola). Alla 

tre är välkända i vår församlings arbete och nu 

välkomnar vi dem i deras nya roller.

Elin, Hugo och Rebecca.

En hälsning 
från körledarna
Visste du att det är rena fakta att det är hälsosamt för 

både kropp och själ att sjunga i kör? Därför vill jag upp-

mana dig som är nyfiken på körsång att verkligen ta 

steget och kontakta någon av oss körledare! Det finns 

körer för alla åldrar och ibland sjunger vi tillsammans 

över generationsgränserna. Detta är våra vuxenkörer:

Mixturen är en kör för alla vuxna – även för dig som är 

ovan körsångare. I nuläget är det en trestämmig kör och 

vi övar onsdagar kl 18:30–20:30 i Kyrkbacksgården

Vokalensemblen är en kör för dig som är van körsångare. 

Vi är en fyrstämmig kör som övar 2–3 gånger i månaden. 

Provsjungning – kontakta Boel för mer info!

Välkommen till körerna i Älmhults församling hälsar Boel 

Dougan (ledare för vuxenkörerna) och Mia Andersson 

(ledare för barn- och ungdomskörerna)!
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PÅ GÅNG

ENGELSK ORGELMUSIK 
lördag 8 oktober kl. 17.00

Vid Ruffattiorgeln: organisten 
Samuel Eriksson, Göteborg

På programmet:
Elgar: Imperial March

Bairstow: Toccate-Prelude on 
Pange Lingua

Elgar: Sonata G-dur

KONSERT 
SCHUBERTS MÄSSA I 

G-DUR M.M.
lördag 22 oktober kl. 17.00 

i Älmhults kyrka

Kammarkören Sankt Sigfrid
Älmhults vokalensemble

Cappella Lundensis under ledning 
av Wieska Szymczynska

Karolina Bengtsson, sopran
Johannes Friberg, tenor

Per Svenson, bas
Boel Dougan, orgel

Yvonne Steen Ohlander, dirigent
Fri entré

(Konserten ges även i 
Växjö domkyrka 23 oktober)

STILLA DAG
lördag 12 november 

kl. 9.00–ca 17.00

Ledare: Bo Johanneryd, Markaryd
Tema: Herren kommer

Församlingshemmet i Älmhult 
(Storgatan)

Pris: 200 kr, bg 178-6664 eller 
Swish 123 055 34 46, ”Stilla dag” 
(kaffe, middag, eftermiddagskaffe, 

frukt)
Anmälan och frågor senast 

7 november till Agneta Grimberg 
0476-561 86, 

agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

TRADITIONELLA 
JULSÅNGER FÖR 

STORBAND
lördag 26 november kl. 18.00

Med Elme storband.
Välkommen!

ALLHELGONAHELGEN I 
ÄLMHULTS KYRKA

lördag 5 november kl. 17.00
Musikgudstänst med Arja Jantunen 

(sång och piano), Måns Allroth (trum-
mor), Johannes Nästesjö (bas) och 

Tomas Jonsson (saxofon), samt 
Vokalensemblen.

3–5 november kl. 11.00–17.00
Allhelgonakaffe i kapellet på 

kyrkogården.

söndag 6 november kl. 17.00
Minnesgudstjänst. Mixturen.

Välkommen!

MOZARTS REQUIEM
söndag 30 oktober kl. 17.00

Vetlanda Madrigalkör under ledning 
av organisten Kerstin Johansson.

Välkommen!

LUCIAHÖGTID
lördag 10 december kl. 18.00

Med Jubilatekören, Linnékören, 
Mia Andersson och Mari Winquist.

JULMUSIKAL
tisdag 6 december

I Församlingshemmet för alla 
förskolor i Älmhult.
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VAKTMÄSTARNAS HÖRNA

DÅ HAR DET BLIVIT DAGS att lägga ännu en skön sommar i minnet! Den 

har varit varm och torr så det har blivit mer vattning av planteringar än 

vanligt, men å andra sidan så har det blivit mindre gräsklippning. Höstar-

betet drar igång och det är mycket som planeras för framtiden. Vi håller 

bl.a. på att planera för nya vaktmästerilokaler vid Kyrkan. Förhoppningsvis 

skall det bli klart någon gång nästa år.

En av höstens stora händelser på kyrkogården är veckan med Alla helgons 

dag (i år 5 november) och Alla själars dag (6 november). I Älmhult har vi 

minnesgudstjänst för de medlemmar som dött senaste året på söndagens 

eftermiddag. Många gravar smyckas fint under denna tid. Några saker att 

tänka på är att endast använda s k gravljus i ljushållarna vid Minneslunden. 

Vanliga stearinljus och ljus med batterier kan ställa till stora problem om 

de placeras där. I Minneslunden får endast snittblommor placeras och då 

i vaser runt dammen. Övrigt ditlagt tas bort av vaktmästarna.

Som vi skrev i förra numret har vi nu fått en uppdaterad Trädplan. Träd-

planen bygger på en noggrann inventering av de träd som finns inom 

Älmhults kyrkogård, dess historik och en beskrivning av hur träden mår. 

Det finns även planer för hur vi skall kunna behålla och utveckla vårt träd-

bestånd. Bl a ska vi framöver försöka få in fler olika arter på kyrkogården. 

Nu är det mycket lind och björk, vilket kan göra trädbeståndet känsligt om 

det kommer någon sjukdom som, likt almsjukan, slår ut dessa arter. Planen 

skickas till länsstyrelsen så de kan ha den som underlag när vi söker tillstånd 

att ta ner och ersätta träd. Trädplanen finns tillsammans med andra doku-

ment att läsa på vår hemsida under rubriken ”Begravningsverksamheten”.

Väl mött på kyrkogårdarna, i Församlingshemmet och i Kyrkan!

ÅTERKOMMANDE I 
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tisdagar 8.30 Morgonbön
Onsdagar 8.30 Morgonbön
Torsdagar 8.30 Morgonmässa

Samtalsgruppen varnnan torsdag kl. 
19.00 i Församlingshemmet, Storgatan 7.

Måndagscafé kl. 14.00–16.00 i 
Församlingshemmet, Storgatan 7.

VAKTMÄSTARNA I ÄLMHULTS FÖRSAMLING

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.
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VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst firas varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. 
För senaste information se församlingens hemsida. Välkommen!

Oktober
8 17.00 Orgelkonsert engelsk orgelmusik med organisten 
  Samuel Eriksson, Göteborg 
9 10.00 Tacksägelsedagen • Skördemässa. Söndagsskola. Mixturen, 
  Vokalensemblen, Unga Röster och Jubilatekören Syskonen 
  Lundbeck. Liten skördeauktion och kyrklunch. Välkomnande av 
  organist Boel Dougan.
16 10.00 18 e Tref • Mässa. Söndagsskola. Lovsångsteamet.
22 17.00 Konsert Schubert Mässa i G-dur. Vokalensemblen och  
  Kammarkören Sankt Sigfrid.
23 10.00 19 e Tref • Mässa, Söndagsskola. 
27 12.10 Lunchmusik med Boel Dougan.
30 10.00 20 e Tref • Gudstjänst för alla med dop i Församlingshemmet. 
  Barnkören och Unga Röster. Lunch.
 17.00 Konsert Mozart Requiem. Vetlanda madrigalkör

November
5 17.00 Alla helgons dag • Musikgudstjänst. Arja Jantunen, 
  Boel Dougan m.fl.
6 17.00 Minnesgudstjänst. Mixturen. 
12  Stilla dag i Församlingshemmet med prästen Bo Johanneryd och 
  Agneta Grimberg. 
13 10.00 Söndagen före Domssöndage • Mässa. Söndagsskola. 
  Jubilatekören. Konfirmandmedverkan.
20 10.00 Domssöndagen • Mässa. Söndagsskola. Konfirmandmedverkan.
24 12.10 Lunchmusik.
26 18.00 Konsert med Elme storband. Traditionella julsånger för storband 
27 10.00 1 Advent • Adventsgudstjänst. Fyra körer och dubbla musiker! 

December
4 10.00 2 Advent • Mässa. Söndagsskola.
10 18.00 Luciahögtid med Jubilatekören och Mia Andersson. 
11 10.00 3 Advent • Familjegudstjänst i Församlingshemmet med 
  Barnkören, Unga Röster och Arkens grupper. 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 
(delad tjänst Älmhult/Göteryd)
Organist
Boel Dougan 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
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. 10 (gravljus) Nikola Johnny 
Mirkovic
Omslag: S:t Sigfrid och Växjö domkyrka
Tryck: Trydells tryckeri, Laholm

LUNCHMUSIK 
– EN SKÖN PAUS I 

VARDAGEN
Torsdagarna 27 oktober och 

24 november kl. 12.10

KYRKOFULLMÄKTIGE 
KALLAS TILL 

SAMMANTRÄDE
Tid: Tisdag 8 november kl. 18.00

Plats: Kyrkan
Ärenden: se anslagstavlor

Johan Grimberg
Kyrkofullmäktiges ordförande


