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Att Gud blir människa genom att födas 

av Maria i Betlehem är historiens medel

punkt. Utifrån denna händelse dateras 

historien framåt och bakåt. Kyrkans år 

är inriktad på de två högtider som firar 

trons absoluta centrum, jul och påsk. 

Genom Jesus Kristus, hans person och 

verk, förs nåden och därmed framtids

tron och hoppet in i historien. Detta är 

kyrkans 2000åriga tro som bekräftas i 

varje gudstjänst. Herren Jesus kommer 

oss till mötes med sin nåd, just där vi är. 

Ängelns budskap till herdarna genljuder 

i julnatten i Älmhults kyrka:

Var inte rädda. Jag bär bud till er 

om en stor glädje, en glädje för hela 

folket. Idag har en Frälsare fötts åt er 

i Davids stad, han är Messias Herren. 

(Lukas 2:10–11)

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Ni är mina vänner – en andaktsbok för barn
SOFIA HÄGGMYR

Jesus sa: ”Ni är mina vänner”, och ”ni ska älska varandra”. Detta är en 

andaktsbok som handlar om vänner – hur vi ska vara bra vänner till 

varandra. Den kan användas hemma eller i olika grupper. 

Boken innehåller 20 andakter som inleds med ett bibelord, en berättelse 

om olika dilemman och avslutas med en bön. Utifrån detta kan man prata 

med barnen om de varit med om något liknande och hur det kändes. Till 

sin hjälp finns det olika frågor till varje kapitel längst bak i boken.

Sofia Häggmyr är socionom och har arbetat som barn- och ungdoms

ledare i Löddebygdens församling. Hon är blivande diakon i Lunds stift.

Andakter vid köksbordet
EMMALILL HECTOR och JEANETTE INGEMARSON

Boken består av 52 andakter, en för varje vecka under året. De är upp

delade på årstiderna; vår, sommar, höst och vinter. Varje andakt har ett 

tema som utgår från en känsla och inleds med ett bibelord. Det finns en 

kort sammanfattning på rim av det vi läst. Vi får frågor som man kan 

prata om och andakten avslutas med bön. Efter ett par dagar kan man 

gå tillbaka till ”mellanmålet” med en utmaning och sedan avsluta veckan 

med ”desserten”. Då får man berätta om hur utmaningen kändes och kan 

välja en emoji till hjälp.

Man behöver inte använda boken i kronologisk ordning utan kan utgå 

från det tema som är aktuellt just nu.

Emmalill Hector är ekonom och teolog. Jeanette Ingemarson är 

kommunikatör och teolog.

MARCUS LEJON 
kyrkoherde

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN

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.

En glädje för hela folket
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Gudstjänster på Almgården
och Nicklagården
Under decennier har det fi rats 
gudstjänst och mässa på våra 
äldreboenden, ena veckan på 
Almgården och andra på Nickla-
gården. Präst, kantor och diakon 
är där i stort sett varje gång. Själva 
kyrkorummet för gudstjänsten har 
varierat men torsdagar kl 10.30 står 
fast. Det är en fi n tradition och en 
viktig gudstjänst för dem som inte 
längre kan ta sig till kyrkan.

Konfi rmandläger på Åhusgården.

Per-Rune Sven-
son leder mässa 
på Nicklagården 

i Älmhult.

Samling med ungdomsgruppen Delux.

Ljuständning vid Allhelgonahelgen.

På väg till nattvarden.

3

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET



GENOM ÅREN HAR JAG FÅTT LÄRA MIG om många olika 

religioner och livsåskådningar; ingen av dem har en så hög 

syn på människans kropp som den kristna tron. Enligt 

Bibeln är våra kroppar skapade av Gud – och därför något 

”mycket gott”. Men inte bara det: Gud har själv blivit en 

människa med en kropp i Jesus. Och det största av allt: 

Jesus har uppstått från de döda med sin kropp och visat 

att evigheten inte är ett diffust andligt tillstånd, utan en 

kroppslig verklighet.

En sådan syn på kroppen sträcker sig både framåt och 

bakåt. Det finns en framtid för våra kroppar:

Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till 

Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Men 

nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som 

förstlingen av de insomnade. (1 Kor 15:19–20)

Det kristna hoppet gäller alltså inte bara livet här och nu. 

Jesus har genom sin uppståndelse visat att det finns en 

framtid för kroppen. Han är ”förstlingsfrukten”, den första 

blomman som slår ut, som visar att fler blommor ligger 

och gror under marken. Det finns en kontinuitet med livet 

här och nu, inte bara i vårt minne och våra tankar – utan i 

vår kropp. Lika konkret som Jesus grav var tom på tredje 

dagen och hans vänner kunde röra vid honom och äta med 

honom efter uppståndelsen – lika konkret är vårt hopp 

om att en dag uppväckas från döden.

Detta får radikala konsekvenser bakåt, för livet här och 

nu. Varje andetag räknas inför evigheten. Inte på ett kvä

vande sätt, utan tvärt om: det finns evigt med syre att 

fylla dina lungor med! Vårt liv, och våra kroppar, är värda 

att tas på allvar varje sekund. Vi behöver inte söka Gud 

utanför våra kroppar – utan han vill möta oss genom sitt 

ord och sina sakrament (dop och nattvard).

Bibeln använder olika bilder för döden, och livet där

efter: Döden är som en sömn (1 Kor 15:6); döden är som 

ett frö som blir sått i marken (1 Kor 15:36); döden är som 

att riva ner ett tält och flytta hem (2 Kor 5:1). Allt detta 

hade enbart varit fromt önsketänkande, om inte Jesus på 

tredje dagen vaknat ur nattens mörker, om inte ett nytt 

liv blommat ut ur graven och om inte Jesus tält rests på 

nytt – fast nu som en fast byggnad. Därför slår Bibeln fast:

Uppståndelsen 
ger oss hopp
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Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. 

(1 Kor 15:17)

De första kristna tyckte att uppståndelsen var minst lika 

”omöjlig” som människor i vår tid. Det var därför det blev 

en sån grej när Jesus uppstod. I samma kapitel möter vi 

den tidigaste traditionen om Jesus uppstån

delse, följt av en lista med vittnen som sett 

Jesus levande. Traditionen är nedskriven år 

55 e kr (22 år efter Jesus uppståndelse), men 

Paulus säger att han tagit emot den tidiga

re, från någon annan: Petrus nämns först! 

Paulus hade träff at Petrus bara ett par år 

efter Jesus uppståndelse – så bekännelsen 

att Jesus uppstått med sin kropp går tillba

ka till kyrkans allra första tid. Glöm allt du 

läst på internet att uppståndelsen är en senare idé som 

vuxit fram!

Men varifrån kommer då idén att uppståndelsen bara är 

andlig? En stor bov är gnosticismen under 200talet. Det 

var en rörelse som försökte föra in Platons tankar i den 

kristna tron. Själen var det viktigaste. Den skulle frigöras 

från ”kroppens fängelse”. De kunde använda bibeltexter 

som lät som att de stödde deras synsätt, exempelvis: ”Det 

sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp.” (1 Kor 

15:44). Problemet med denna tolkning är att ”andlig” här 

inte syftar på vad kroppen är gjord av, utan vad den drivs 

av. Lika lite som en elcykel är gjord av elektricitet, utan 

drivs av el, lika lite är uppståndelsekroppen ”ande”, utan 

driven av Guds Ande.

Låt oss som avslutning vara väldigt konkreta: Du har 

en kropp. Den består av samma slags material som resten 

av universum, ”av jord är du kommen” (1 Mos 3:19). Det 

var så Gud ville ha det! Du är skapad till Guds avbild, och 

han har blåst in sitt liv i din kropp. Samtidigt 

håller du och din kropp på att dö  ”jord ska 

du åter bli” (1 Mos 3:19). Detta var däremot 

inte Guds tanke från början, utan en konse

kvens av att vi syndat mot Gud och skurit av 

oss från livet självt. När du dör kommer din 

kropp att lösas upp i jorden medan din själ 

vilar hos Gud. Men det är inte sista ordet:

Det kommer en tid när alla som ligger i 

gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som 

har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort 

ont ska uppstå till dom. (Joh 5:28b–29)

Jesus kommer en dag att väcka upp alla kroppar igen och 

samla dem till dom. Om våra namn är skrivna i livets bok 

får vi ärva en ny jord där Gud själv bor mitt ibland oss.

JOHANNES LECKSTRÖM
komminister

Om Kristus 
inte har 
uppstått, 
då är er tro 
meningslös.

RECENSION AV BARNBÖCKERNA

”Mina bästa vänner” och
”Gud gjorde dig unik”

De här fi na barnböckerna ingår i en serie på 

4 stycken. Här får man se livet från en liten 

björnunges perspektiv. Med korta texter och 

färgrika mustiga bilder förmedlas också Guds 

kärlek till allt skapat.
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ADVENT OCH JUL I ÄLMHULTS KYRKA

VÄLKOMMEN TILL

ADVENTS- OCH JULMUSIK

LUCIAHÖGTID
Lördag 10 december kl. 18
Jubilatekören och Linnékören framför stämningsfulla sång-
er under ledning av Mia Andersson och Mari Winquist.
I samarbete med Lions Älmhult.

TRADITIONELLA
JULSÅNGER MED
ELME STORBAND
Lördag 26 november kl. 18.00

ADVENTSGUDSTJÄNST
Söndag 27 november kl. 10
Vi sjunger in det nya kyrkoåret med 
församlingens körer.

SÅNG PÅ BYN
Söndag 27 november
Under julskyltningen i Älmhult kommer våra 
barnkörer att sjunga på torget när den stora 
granen tänds.
Jubilatekören går runt i butikerna från kl. 16.00.
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VÄLKOMMEN TILL

ADVENTS- OCH JULMUSIK

MUSIKAL
Fredag 6 januari, Trettondedag jul kl. 16
Unga Röster framför musikalen ”En lysan-
de stjärna” tillsammans med kompband i 
samband med dagens gudstjänst.

JULAFTON
Lördag 24 december
kl. 10 Vi bygger julkrubban och sjunger julpsalmer 

tillsammans med Barnkören och Unga Röster
kl. 23 Julnattsgudstjänst med Jubilatekören

JULKONSERT MED KÖRER
OCH STRÅKORKESTER
Fredag 16 december kl. 19
Traditionella och nya julsånger med Vokalensemblen, 
Jubilatekören och Östra Göinge Kammarorkester.
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BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

Gudstjänst och 
kyrklunch på 

Tacksägelsedagen.

Församlingens 
nya organist, Boel 

Dougan, välkomnas 
i samband med 
gudstjänsten på  

Tacksägelsedagen.
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Vem är du?
Jag heter Ulrika Engblom och är 51 år gammal. Jag 

bor i Älmhult med min man och 2 (nästan) utfl ugna 

döttrar. På min fritid gillar jag att umgås med familj 

och vänner, träna och sjunga, såklart!

Berätta om ditt engagemang i Älmhults församling!
Jag är ordförande i Älmhults Vokalensemble där jag 

sjunger i altstämman. Vi är ett härligt gäng på 16 per

soner som leds av vår körledare Boel Dougan. Vi har 

en varierad repertoar och sjunger massor med fi na 

sånger både med inslag av jazz och gospel, men även 

det som är traditionellt. Jag har sjungit i kör sedan 

jag var 9 år och jag tycker fortfarande det är lika kul 

nu som då!

Vad har du för framtidsplaner?
Jag ser fram emot att få börja smyga in juleljusen hem

ma och att öva in alla fi na julsånger med kören. Då 

kommer man i riktigt bra stämning!

Något annat du vill säga till Kyrkbrevets läsare?
Om du är nyfi ken på att sjunga med oss eller någon av 

de andra körerna, tveka inte att höra av dig! Körsång 

ger massor av endorfi ner och nya bekantskaper får 

man på köpet!

JULTÄMNING 
MED KÖRSÅNG

STAFETTPENNAN

Gudstjänst med utdelning av ”Bibeln för barn“ i Församlingshemmet.

”Jag går på livets väg ...” 

TERMINSSTART FÖR
KÖRERNA VÅREN 2023

Barnkören (4–7 år)  onsdag 18 jan kl. 17.30–18.00
Unga Röster (8–12 år) torsdag 19 jan kl. 17.00–18.00
Jubilatekören (fr 13 år) torsdag 19 jan kl. 18.30–20.00
Mixturen (vuxenkör) onsdag 18 jan kl. 18.30–20.30
Vokalensemblen (vuxenkör) enligt särskilt schema

Kontakta gärna någon av oss musiker om du vill börja 
sjunga i kör!!
Mia Andersson (barn- och ungdomskörerna)
0733-244 723, mia.andersson2@svenskakyrkan.se
Boel Dougan (vuxenkörerna)
0724-520 671, boel.dougan@svenskakrykan.se
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PÅ GÅNG

LUCIAKAFFE
Tisdag 13 december kl. 14–16

Luciatåg, lussekaffe, lotterier m.m. i 
Älmhults församlingshem.

SAMTALSGRUPPEN
Varannan torsdag kl. 19 

(start 19 januari)

Välkommen till en grupp där vi 
umgås och samtalar kring livsfrågor 
och Bibeln, teologi, Kyrkans liv och 
mycket annat. En gemenskap med 
kaffestund, andakt och goda prat-

stunder. Vi träffas i församlingshem-
met, Storgatan 7, varannan torsdag 

under terminerna. 
Se närmare i annonser och på för-

samlingens hemsida. Väl mött!

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.

Samtliga arrangemang sker i samarbete med Sensus.

STILLA DAG
Lördag 4 mars kl. 9.00–ca 17.00

Retreatledare Berth Löndahl. Tema: Hoppas i stillhet på Herren. 
Församlingshemmet Älmhult (Storgatan 7)

Pris: 200 kr bg 178-6664 el swish 123 055 34 46 ”Stilla dag” 
(kaffe, middag, eftermiddagskaffe, frukt)

Anmälan och frågor senast 27 februari till Agneta Grimberg, 
0476-561 86, agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

MÅNDAGSCAFÉ
Helgfria måndagar 30 januari– 

24 april kl. 14–16

Välkommen till en eftermiddag med 
promenad, läsning och gemenskap. 

Kaffe serveras kl. 14.30
Församlingshemmet, Storgatan 7

FASTEFÖRDJUPNING
(söndagar efter mässan)

Söndag 19 mars
Johan Kalin 
”Nattvarden – himlen 
på jorden”

Söndag 2 april
Håkan Giselsson 
”Resiliens – att leva 
i förändring och 
acceptans”

Askonsdag 
22 februari 
Rhode-Maria Karlsson 
”Open Doors – till stöd åt den 
förföljda kyrkan”

Söndag 5 mars
Berth Löndahl 
”Trasmattans teologi 
– höga ideal och 
oändlig nåd”

Söndag 19 februari 
Emanuel 

Sennerstrand 
”Glädjen i Guds Ord”

Söndag 12 februari 
Boel Dougan 
”Jag vill göra mitt liv 
till en lovsång till dig”

Söndag 12 mars
Per Ewert 

”Uppståndelsen för 
superskeptiker”

Söndag 26 mars
Esbjörn Hagberg 

”Själavård vid 
köksbordet”

Söndag 26 februari 
Linda Ottosson 

”Prövningens stund”
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VAKTMÄSTARNAS HÖRNA

VISST HAR VI EN HÄRLIG ARBETSPLATS! Hoppas ni också tycker det. 

Kyrkogården skiftar karaktär under året. Från vinterns lite mer karga och 

avlövade, via vårens hoppingivande knoppning, sommarens överflöd som 

sedan övergår i höstens färgprakt. I kyrkan har varje gudstjänst också sin 

egen karaktär. Blommorna byts ut och det är olika färg på altaret etc. De 

olika körerna bidrar också till växlingen. Konfi rmander, ungdomar, barn 

och vuxna i olika skeden av livet gör även att gudstjänstlivet blir varierat.

En arbetsplats behöver också ändamålsenliga lokaler. Våra vaktmästar

lokaler byggdes på 70talet och det börjar märkas! Nu är det dags för en 

uppgradering av dessa. Ett avtal är påskrivet och bygget är snart i gång. Ni 

kommer främst att märka det vid infarten väster om kyrkan. Vändplatsen 

vid vaktmästeriet kommer troligtvis inte kunna användas och det kommer 

att bli en del byggtrafi k till denna plats. 

Hoppas ni har överseende med det och tar det försiktigt.

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

Priserna för dessa avtal justeras varje år. För mer information: kontakta 

expeditionen eller titta på församlingens hemsida. Avtalen för 2023 ska 

tecknas och betalas senast 31 mars.

En liten påminnelse: i minneslunden är enbart gravljus i ljusbärarna och 

snittblommor i vasarna tillåtna. Allt annat kommer att plockas bort av 

vaktmästarna.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar

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. 
Vårterminen 2023 startar torsdagen den 
19 januari.

Måndagscafé kl. 14.00–16.00 i
Församlingshemmet, Storgatan 7.
Terminsstart den 30 januari.

JONAS, DANIEL, NICLAS, LENA OCH JOHAN

TERMINSSTART ����

Måndag 16/1
Kyrkis (Alla åldrar) 9.30–12.00
Duvorna (3–5 år) 10.00–11.30
Tisdag 17/1
Babytisdag (0–18 mån) 9.30–11.30
Onsdag 18/1
Noaklubben (5–7 år) 16.00–17.30
Barnkören i FH (4–7 år) 17.30–18.00
Torsdag 19/1
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 22/1
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
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VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst fi ras varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka.
För senaste information se församlingens hemsida. Välkommen!

November 
26 18.00 Konsert med Elme storband. Traditionella julsånger för storband.
27 10.00 1 Advent • Adventsgudstjänst med fyra körer och dubbla musiker.

December
4 10.00 2 Advent • Mässa. Söndagsskola.
10 18.00 Luciahögtid med Jubilatekören.
11 10.00 3 Advent • Familjegudstjänst i Församlingshemmet. Barnkören
  och Unga Röster, Arkens grupper. Julfest.
16 19.00 Julkonsert med Jubilatekören och Vokalensemblen,
  Östra Göinge Kammarorkester och solister.
18 10.00 4 Advent Mässa. Mariamusik med Therese Lejon
24 10.00 Julbön vid krubban. Barnkören och Unga Röster.
 23.00 Julnattsgudstjänst. Jubilatekören.
25 7.00 Juldagen • Julotta. Mixturen. Nils-Olof Svensson
26 10.00 Mässa.
31 16.00 Nyårsbön.

2023 – Giv o Jesus fröjd och lycka ett nytt år går åter in

Januari
1 16.00 Nyårsdagen • Mässa. Ekumenisk medverkan. 
6 16.00 Familjegudstjänst. Julmusikal med Unga Röster,
  ”En lysande stjärna”.
8 10.00 1 e Tret • Mässa.
15 10.00 2 e Tret • Mässa.
22 10.00 3 e Tret • Mässa. Söndagsskola. 
26 12.10 Lunchmusik med Boel Dougan
29 10.00 4 e Tret • Mässa. Söndagsskola.

Februari
5 10.00 Kyndelsmässodagen • Familjegudstjänst. Barnkören och
  Unga Röster.
12 10.00 Sexagesima • Mässa. Söndagsskola.
15 17.00 Carnevale i Församlingshemmet. ”Fest i Guds hus”.
19 10.00 Fastlagssöndagen • Mässa. Söndagsskola.
22 18.00 Askonsdagsmässa. Fastefördjupning.
23 12.10 Lunchmusik.
26 10.00 1 i Fastan • Mässa. Söndagsskola. Fastefördjupning.

Mars
4 10–17 Stilla dag i Församlingshemmet (se annons).
5 10.00 2 i Fastan • Mässa. Söndagsskola. Fastefördjupning. 
12 10.00 3 i Fastan • Mässa. Söndagsskola. Fastefördjupning.
19 10.00 Midfastosöndagen • Familjegudstjänst. Barnkören och
  Unga Röster. Fastefördjupning.
26 10.00 Jungfru Marie bebådelsedag • Mässa. Fastefördjuning.

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
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