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Sedan kyrkans första tid har Jesu Kristi 

uppståndelse från de döda varit den krist-

na trons grund och därmed kyrkans cen-

trala ärende i varje ny tid. Under påsken 

riktar kyrkan all uppmärksamhet mot 

Jesu Kristi lidande, död och uppståndel-

se. Detta gör påsktiden till kyrkoårets och 

den troendes centrum. Många människor 

bär ett kors runt halsen som en påmin-

nelse om denna sak. Det kristna hoppet, 

personifierat i Jesus Kristus, öppnar väg-

ar att gå även i de svåraste lägen.

Dina ögon är fyllda av glädje. Säg vad 

har det sett för att få sånt ljus? De 

har sett hur vårt liv fick en mening. 

Jesus fyller mörkret med liv och ljus 

(Svensk psalm 154:3)

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Från norr till söder
CARL-ERIK SAHLBERG

Carl-Erik Sahlberg är en av vår tids mest 

omtyckta och folkkära kristna personlig-

heter. Han berättar här öppet om sitt liv 

tillsammans med en ”överraskningarnas 

Gud”. Det blir en personlig livsberättelse. 

Han började som en ganska blyg jämtlands-

pojke som senare blev en av Sveriges yngsta 

präster och så småningom skriver sina me-

moarer vid foten av Kilimanjaro i Tanzania.

Han skriver om oväntade bönesvar och välsignelser, om det fram-

gångsrika diakonala arbetet i St:a Clara i Stockholm, TV-gudstjänster 

och kungliga utmärkelser. Tillsammans med hustrun Overa arbetade han 

bland föräldralösa barn. Han skriver även om svårigheter och sjukdomar.

Det är en intressant bok men ibland blev det lite för mycket uppräkningar.

Carl-Erik Sahlberg (1945–2021) var präst, teologie doktor och docent 

i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Mariablomster 
i våra hjärtan
BERTIL MURRAY

Har du hört talas om Hjärtans fröjd, Vår 

frus tårar eller Marie nycklar? Ja säkert, 

men kanske med de mer vanliga namnen 

citronmeliss, liljekonvalj och gullviva. Un-

der upplysningstiden fick de flesta Maria

blomstren nya latinska namn som sedan 

försvenskades.

Förr kände sig människorna nära jungfru 

Maria. Det var nämligen hon som kunde förstå deras vardag och vidare-

förmedla deras böner.

Boken berättar om den numera bortglömda kulturhistorien kring 

Mariablomstren och varje blomma visas med en färgbild och en uttrycks-

fullt rimmad vers. En trevlig liten bok som man kan ta fram när blom-

morna blommar ute i naturen.

Bertil Murray är författare, poet och präst.

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.

Korset och glädjen!

Ur kyrkans gästbok.
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Välkommen till kyrkan!

Låt oss be kyrkans förbön.

Söndagsskolan

Kyrkkaffe
Mia instruerar unga körsångare.
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EN VANLIG UPPFATTNING ÄR ATT den kristna tron lever 

kvar som en rest från ett förmodernt samhälle där vid-

skeplighet präglade vår syn på världen. Vi har fått lära 

oss att ”tron” förvisso kan få finnas i en privat sfär, men 

att den har föga att hämta i offentligheten. I Sverige har 

många kristna företrädare accepterat en sådan uppdel-

ning och talar därför ibland om trons ”egna rationalitet”. 

Internationellt är dock bilden en helt annan. Faktum är 

att kristen tron är på frammarsch inom filosofin och att 

många framstående vetenskapsmän idag är troende krist-

na. De ber inte om ursäkt för sin tro, utan kan säga: ”min 

tro har gett mig mitt jobb som vetenskapsman” (John 

Lennox, professor i Matematik i Oxford). Idéhistoriker 

har också visat hur kristendomen varit, inte ett hinder, 

utan grunden för den vetenskapliga utvecklingen.

I den här artikeln ska vi titta närmare på frågan om 

universums ursprung: Har inte Big Bang-teorin ersatt 

tron på att en Gud skapade världen? Ironin i den frågan 

är stor eftersom forskaren som lanserade teorin om Big 

Bang var kristen präst (George Lemaître). Faktum är att 

Big Bangteorin fick sitt namn när den ateistiske forskaren 

Fred Hoyle försökte visa hur absurt det var att tala om att 

universum hade en begynnelse. Han tyckte det lät som 

religiöst struntprat! Och fair enough ... Bibeln säger att 

världen skapades ur intet (Hebreerbrevet 11:3). Tidigare 

hade många forskare sagt att universum funnits för evigt, 

men i den nya teorin var universum (bara ...) 13,8 miljarder 

år gammalt. Det har en begynnelse!

Inom filosofin har tänkare försökt svara på frågan om 

det finns en Gud. Ett argument för Guds existens utgår 

från universums behov av en orsak för att finnas till; ett 

argument som fått se en renässans efter big bang-teorins 

utbredande. Den främste förespråkaren för detta argu-

ment heter William Lane Craig (du kan söka på hans namn 

för att se debatter och föredrag, framförallt rekommende-

rar jag en diskussion han hade 2019 med nobelpristagaren 

i fysik: Sir Roger Pennrose). 

William Lane Craig ställer upp argumentet ganska en-

kelt (han kallar argumentet ”Kalām” efter den muslimske 

tänkaren från 1100-talet, Al-Ghazali): 

1. Allting som börjar existera har en orsak. 

2. Universum började existera.

3. Universum har en orsak

Big Bang ger argument 
för kristen tro
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Det första påståendet förnekas sällan. Vi behöver inte leva 

särskilt länge för att dra slutsatsen att vi lever i en tillvaro 

av orsak och verkan. Vi kanske inte alltid förstår orsaken 

eller hur den fungerar – men inte ens den skeptiske David 

Hume (som ifrågasatte vår kunskap om orsak-verkan-re-

lationen) drog slutsatsen att något kan börja existera ur 

intet. Vissa har försökt peka på kvantvakuum 

för att komma runt behovet av orsak och ver-

kan – men ett kvantvakuum är inte samma 

sak som ”ingenting”.

Det andra påståendet om universums 

begynnelse har vi redan berört: Enligt Big 

Bang-teorin började universum existera. 

Många olika teorier för att komma runt detta 

har anförts under 1900-talet fram tills idag – 

men teorin står sig. 

William Lane Craig tar också upp filosofiska argument 

för att universum har en början i tiden. Då diskuterar han 

det svindlande begreppet ”oändlighet”. Utifrån den kända 

matematikern David Hilbert argumenterar han för att 

oändlighet är en teoretisk princip (som du kan använda 

inom matematik) – men att vi aldrig når fram till en faktisk 

oändlighet i verkligheten. David Hilbert har ett ganska 

underhållande tankeexperiment där han ber oss förställa 

oss ett hotell med oändligt antal rum. Trots att hotellet 

har oändligt antal gäster, kan det alltid fyllas med en gäst 

till. Flyttar gäster ut kan det bli ännu märkligare: anting-

en finns det lika många gäster kvar efteråt, eller (om du 

exempelvis checkar ut alla gäster i rum 3 och uppåt) bara 

ett par gäster. Absurditeten i detta visar att oändligheter 

inte finns på riktigt; på samma sätt kan det inte finnas ett 

oändligt antal händel ser bakåt i tiden.

Vad ska vi säga om punkt tre? Här menar 

Craig att om universum är rum, tid och all 

energi och materia – då måste orsaken vara 

något som står utanför detta. Men vad är det? 

Något som står utanför tid och rum låter som 

något ”Andligt” och ”Evigt”. Det verkar också 

vara en tämligen mäktig orsak. Craig hävdar 

till sist att orsaken måste vara en person, ef-

tersom orsaken ”valt” att skapa universum 

vid en viss tidpunkt.

Ganska fascinerande. Här har vi ett argument för att 

universum skapats av en evig, andlig, mäktigt person. Det 

låter nästan som ... Gud!

JOHANNES LECKSTRÖM 
komminister

Allting 
som börjar 
existera 
har en 
orsak.

Vill du få nyhetsbrev från 
Älmhults församling?
Istället för predikoturer i dagstidningarna kom-

mer Älmhults församling i fortsättningen att 

dela ut blad med veckans tider. Vill du prenu-

merera på detta blad så hör av dig till diakon 

Agneta Grimberg på 0476-561 86 eller agneta.

grimberg@svenskakyrkan.se.
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Familjegudstjänst i Arken.

Hej, vem är du?
Jag heter Alicia Andersson Herder och är 17 år. Jag 

bor i Växjö och går Natur på Katedralskolan. Jag 

gillar att vara i Älmhults kyrka, både på gudstjänst 

och i ungdomsgruppen, samt att virka.

Vad betyder kyrkan för dig?
Kyrkan betyder väldigt mycket. Jag har varit med i 

olika grupper sedan konfirmationen (DELUX och 

hemgrupp). Det har varit ett sätt för mig att få träffa 

mina vänner och få lära mig mer om kristen tro. Det 

är också viktigt för mig att ha en rutin att komma 

till kyrkan varje söndag och fira gudstjänst. Sen är 

det väldigt roligt att umgås efter gudstjänsterna med 

andra ungdomar!

Vilka är dina framtidsplaner?
Jag vill jobba med något av mina intressen, kanske 

inom medicin eller något liknande.

FRÅN VÄXJÖ 
TILL ÄLMHULT
– några frågor på kyrkbacken:

STAFETTPENNAN

Pyssel i Noaklubben.

Sång av Barnkören och Unga Röster.
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Julmusikal med Unga Röster.

Vem är du?
Hej, jag heter Michael D’Souza. Min fru heter Caroline 

Wincent och vi har tre barn, Lebron, Lashawn och 

Laenaya.

När flyttade ni till Sverige?
Vi flyttade till Sverige och Älmhult i augusti från 

Kuwait. Vi trivs väldigt bra i Älmhult. På fritiden 

spelar jag basket.

Du är ofta i Älmhults kyrka. Vad betyder kyrkan för 
dig?
Det är ett nöje att få vara del av Älmhults underbara 

församling. Vi är glada över att ha hittat en kyrka där 

vi kan få växa andligt och inte minst för våra barn. 

Alla människor är väldigt välkomnande och trevliga. 

Redan efter första besöket kände vi oss välkomna. At-

mosfären i kyrkan är underbar, det är någonting vi 

saknade i Kuwait.

Vad gillar du mest med Älmhult?
Vi gillar Älmhult för dess natur och värmande gemen-

skap. Det är ett fantastiskt ställe för en familj att bo 

och växa i.

FRÅN KUWAIT 
TILL ÄLMHULT
– några frågor på kyrkbacken:

STAFETTPENNAN

Samling runt krubban.

Julfest i Församlingshemmet.
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PÅ GÅNG

BRÖDETS SÖNDAG
19 mars kl. 10.00

Familjemässa i Församlingshemmet
Sång av Barnkören och 

Unga Röster.
Kyrkfika med goda frallor samt för-
djupningsstund med Johan Kalin.
”Nattvarden – himlen på jorden”

KYRKOFULLMÄKTIGE
kallas till sammanträde

Tid: Tisdag 9 maj kl. 18.00
Plats: Kyrkan

Ärenden: se anslagstavlor / hemsida
Johan Grimberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

Flera 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 till bg 178-6664 eller 
swish 123 055 34 46 ”Stilla dag” 

(kaffe, middag, eftermiddagskaffe, 
frukt)

Anmälan och frågor senast 27 feb till 
Agneta Grimberg, 0476-561 86, 

agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

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”

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

Söndag 12 mars
Per Ewert 

”Uppståndelsen för 
superskeptiker”

Söndag 26 mars
Esbjörn Hagberg 

”Själavård vid 
köksbordet”

SOMMARFEST
söndag 28 maj kl. 10.00

Välkommen till en härlig sommarfest 
där temat är Astrid Lindgrens sånger 

och figurer.
Vi börjar i kyrkan och fortsätter 

sedan med olika aktiviteter ute för 
hela familjen.

MÅNDAGSCAFÉ
Helgfria måndagar fram till 

24 april kl. 14.00–16.00
Församlingshemmet (Storgatan)

13 mars kl. 15.00
”De fyra årstiderna” bilder av och 

med Ann Ulrika Östgård
20 mars kl. 15.00
”Tidernas musik” 

Lars Jöneteg & Co.
17 april kl. 15.00
Sticklingbytardag

Välkommen!MUSIKAL I KYRKAN
söndag 23 april kl. 14.00

Barn, ungdomar och musiker från 
Älmhult och Stenbrohult framför 

musikalen ”Fia med knuff”
Musikalisk ledning: Mari Winquist 

och Mia Andersson
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LUNCHMUSIK
Torsdagar kl. 12.10

30 mars
Organist Jesper Glans

27 april
Organist Gustav Jannert

25 maj
Boel Dougan och Max Kristiansson
Därefter serveras god hemlagad 

lunch i Kyrkbacksgården
Välkommen att vara med!

VÅRKONSERT 
MED ÄLMHULTS 
VOKALENSEMBLE
söndag 21 maj kl. 17.00

Barockmusik av bl.a. Buxtehude, 
Telemann och Bach

Sångsolist: Sebastian Durán
Stråkorkester

Musikalisk ledning: Boel Dougan
Välkomna!

FIRA PÅSK I 
ÄLMHULTS KYRKA!

6 april kl. 19.00
Skärtorsdagsmässa. 

Gabriel Szamosi, cello.
7 april kl. 10.00

Långfredagsgudstjänst. 
Korsvägens tolv första stationer.  

Sebastian Durán, sång, och 
Boel Dougan, orgel.

kl. 20.30
Aftonbön vid Jesu grav. 

Korsvägens två sista stationer.
8 april kl. 23.00

Påsknattsmässa med påskeld. 
Jubilatekören. 

9 april kl. 10.00
Påskdagsmässa. Mixturen.

10 april kl. 10.00
Annandag Påsk • Familjegudstjänst. 

Barnkören och Unga Röster.

SOMMARKONSERT
tidag 6 juni kl. 19.00

Nationaldagsfirande med 
församlingens alla körer.

Vi sjunger in sommaren med 
sång och musik och våra fantastiska 

psalmer. Välkommen!

Flera arrangemang sker i samarbete med Sensus.

”BARNENS 
PÅSKVANDRING”

Skärtorsdagen 6 april 
kl. 10.00–12.00 

i kyrkan och utomhus

Vandring i Jesu fotspår
Fika och äggjakt

VI ERBJUDER JUST 
NU EXTRA MÅNGA 
DOPTIDER
Se vår hemsida under 
fliken ”Dop” för mer info.

9



I Älmhults församling finns ett rikt församlingsliv som engagerar 

många människor i olika åldrar, men vi vill gärna bli fler! Genom 

att tillhöra Svenska kyrkan ger man sitt stöd åt den kristna tron 

och är med och skapar förutsättningar för en lokal församling att 

verka. Kyrkomusiken, diakonin och kyrkans barn- och ungdoms-

arbete, och inte minst alla gudstjänster kan inte fungera utan 

människors engagemang och kyrkotillhörighet. Ett medlemskap 

innebär också ett ansvarstagande för ett tusenårigt kulturarv i 

vårt land genom våra kyrkor och våra kyrkomiljöer. Som medlem 

i Svenska kyrkan är man också en del av ett uthålligt interna-

tionellt humanitärt arbete, kyrkans arbete med sjukhuskyrka, 

familjerådgivning, Stadsmissionen och jourhavande präst via 

larmnumret 112. Svenska kyrkans verksamhet finansieras till all-

ra största delen av medlemmarnas kyrkoavgifter. TACK, säger jag 

till dig som redan är med i Svenska kyrkan. VÄLKOMMEN, säger 

jag till dig som inte är det. Hör gärna av dig, så får vi talas vid!

MARCUS LEJON, kyrkoherde
0476-561 83 eller marcus.lejon@svenskakyrkan.se.

Välkommen som medlem 
i Svenska kyrkan!

Norregårds begravningsplats öppnar 2024

Älmhults församling har att beslutat att Norregårds 

begravningsplats ska tas i bruk. Begravningsplatsen in-

vigdes år 2006 och har sedan dess främst använts som 

rekreationsområde. Nu är dock tiden inne för att ta be-

gravningsplatsen i bruk för sitt egentliga ändamål – grav-

sättningar. Älmhults församling har som mål att skapa 

en lugn och vacker begravningsplats med höga naturvär-

den och biologisk mångfald. Öppnandet av Norregårds 

begravningsplats möjliggör för Älmhults församling att 

erbjuda ett mer varierat utbud av gravskick, till exem-

pel genom kistgravar, urngravar, askgravplats, askgrav-

lund samt ett kvarter med gravplatser för begravning 

enligt muslimsk gravsed. Arbetet genomförs i enlighet 

med de krav som begravningslagen ställer på huvudmän 

för begravningsverksamheten och efter samråd med Bo 

Mazetti-Nissen, som är utsedd av Länsstyrelsen att vara 

begravningsombud i Älmhults kommun. Svenska kyrkan 

har statens uppdrag att vara huvudman för begravnings-

verksamheten. Begravningsverksamheten finansieras av 

alla folkbokförda i Sverige genom den så kallade begrav-

ningsavgiften. Möjligheten till gravsättning på Älmhults 

kyrkogård (vid kyrkan) kommer fortsatt att finnas kvar 

på samma sätt som idag. Som ett led i arbetet med att 

öppna Norregårds begravningsplats har Älmhults för-

samling anslutit sig till ett forskningsprojekt gällande 

barns delaktighet på begravningsplatser. Det är fören-

ingen LARM som driver projektet och det finansieras av 

Allmänna arvsfonden. Målsättningen är att Norregård 

begravningsplats skall öppnas för gravsättningar under 

andra halvåret 2024.
JOHAN GRIMBERG, ordförande i Kyrkofullmäktige, 

MARCUS LEJON, kyrkoherde 
INGEMAR ALMKVIST, ordförande i kyrkorådet
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VAKTMÄSTARNAS HÖRNA

Och inte bara till våren, vi längtar också till när vårt nya vaktmästeri 

blir klart! Där kommer vi att få ändamålsenliga och fräscha lokaler. Våra 

gamla lokaler kommer att vara kvar men fräschas upp och få lite annan 

användning. Vi vill påminna om att det kan förekomma en del byggtrafik 

vid kyrkan så att ni tar det lugnt där. Vi har gjort en ny vändplats utanför 

byggstaketet så att det skall bli lättare att vända.

Så här års kan det vara bra att fundera på hur ni som gravrättsinneha-

vare ska göra med skötseln av den grav ni har ansvar för. Om ni inte själva 

har möjlighet att sköta graven kan ni teckna avtal med församlingen att 

göra det. Kontakta församlingen, kontaktuppgifter finns på baksidan av 

Kyrkbrevet, för att beställa gravskötsel. Avtalet kan vara ettårigt eller ett 

så kallad avräkningsavtal på minst 5 år och max 25 år. 

På vår hemsida under rubriken ”Begravningsverksamheten” finns en 

broschyr med aktuella avgifter och vad som finns att välja på. På bilden 

här ovan ser ni de självvattnande planteringslådor som vi använder. Vi 

planterar dessa på vår ekonomigård och sätter dem sedan i en låda med 

ett vattenmagasin. Vattnet sugs upp av textilband så att jorden hålls lagom 

fuktig. Normala somrar räcker det med att vi fyller dessa magasin då och 

då men vid behov får vi även tilläggsvattna uppifrån i jorden. Blomlådorna 

finns i två storlekar. Man kan också ha flera blomlådor, t ex två små, eller 

en kruka på platta.

I dessa alternativ ingår tre årliga planteringar: vårblommor, sommar-

blommor och ljung. Antalet blommor beror på storleken på lådan. Man kan 

också välja till att ha granris på vintern.

Vill ni ha mer detaljerad information och priser hänvisar vi till hemsidans 

rubrik ”Begravningsverksamheten” eller ring oss!

Tänk också på att se till att vi har rätt information om gravrättsinne-

havare, namn, adress och telefonnummer, så att vi kan komma i kontakt 

med er vid behov. 

På personalfronten har vi fått en förändring sen senast: Niclas Bozic har 

numera helårsanställning. Välkommen Niclas!

Väl mött i kyrkan och på kyrkogården!

ÅTERKOMMANDE I 
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tisdagar 8.30 Morgonbön
Onsdagar 8.30 Morgonbön
Torsdagar 8.30 Morgonmässa

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

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

DANIEL, JOHAN, JONAS, LENA OCH NICLAS

VÅRTERMINEN 2023

Måndag
Kyrkis (0–6 år) 9.30–12.00
Duvorna (3–6 år) 10.00–11.30
Tisdag
Babytisdag (0–18 mån) 9.30–11.30
Onsdag
Noaklubben (5–8 år) 16.00–17.30
Barnkören i FH (4–7 år) 17.30–18.00
Öppet på Arken 17.30–18.00
för föräldrar och syskon till barnkörbarn
Torsdag
Kyrkis m. musiklek (0–6 år) 9.30–12.00
After School (från 8 år) 14.30–17.00
Unga Röster i FH (8–12 år) 17.00–18.00
Söndag
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

Nu längtar vi till våren!
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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!

Februari
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. Vokalensemblen. 
  Fastefördjupning.
12 10.00 3 i Fastan • Mässa. Mixturen. Söndagsskola. Fastefördjupning.
19 10.00 Midfastosöndagen • Familjemässa i Församlingshemmet. 
  Barnkören. Fastefördjupning.
26 10.00 Jungfru Marie bebådelsedag • Mässa. Söndagsskola. 
  Unga Röster och Jubilatekören. Fastefördjupning.
30 12.10 Lunchmusik med Jesper Glans.

April
2 10.00 Palmsöndagen • Mässa. Söndagsskola. Lovsångsteamet. 
  Fastefördjupning. 
6 19.00 Skärtorsdagen • Skärtorsdagsmässa. Gabriel Szamosi, cello.
7 10.00 Långfredagsgudstjänst. Korsvägens tolv första stationer. 
  Sebastian Durán, sång, och Boel Dougan, orgel.
 20.30 Aftonbön vid Jesu grav. Korsvägens två sista stationer.
8 23.00 Påsknattsmässa med påskeld. Jubilatekören. 
9 10.00 Påskdagen • Mässa. Mixturen.
10 10.00 Annandag Påsk • Familjegudstjänst. Barnkören och 
  Unga Röster.
16 10.00 2 i Påsktiden • Mässa. Söndagsskola. Körhänget.
23 14.00 3 i Påsktiden • Familjegudstjänst med musikalen ”Fia med knuff”  
  med Unga Röster och Glädjesångarna, Mia Andersson och 
  Mari Winquist.
27 12.10 Lunchmusik med Gustav Jannert.
30 10.00 4 i Påsktiden • Mässa. Söndagsskola.

Maj
6 10.00, 14.00 och 16.00    Konfirmationsgudstjänster.
7 10.00 5 i påsktiden • Mässa. Söndagsskola.
14 10.00 Bönsöndagen • Mässa. Söndagsskola.
18 10.00 Kristi himmelsfärds dag • Mässa.
21 10.00 Söndagen före pingst • Mässa. Söndagsskola.
 17.00 Vårkonsert med Vokalensemblen, Boel Dougan och musiker.
25 12.10 Lunchmusik med Boel Dougan och Max Kristiansson.
28 10.00 Pingstdagen • Familjegudstjänst. Barnkören, Unga Röster, 
  Arkens grupper. Sommarfest!
29 18.00 Annandag pingst • Mässa.

Juni
4 10.00 Heliga Trefaldighets dag • Mässa.
6 19.00 Nationaldagen • Sommarkonsert 
  med församlingens körer och musiker. 
  Mia Andersson och Boel Dougan.
11 10.00 1 e Trefaldighet • Mässa.
18 10.00 2 e Tref • Mässa.

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
Husmor
Lena Blomström 0476-561 89, sms: 0767-644 206

Layout och original: Design för Livet, Lund
Foto: församlingen • s. 4 Tengyart (Unsplash)
Omslag: procession med barnkören och Unga Röster.
Tryck: Trydells tryckeri, Laholm

Läs mer 
om våra 

evenemang 
på s. 8–9.


