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INLEDNING 

Detta dokument utgör verksamhetsberättelse år 2020 för Älmhults församling, som är en del 

av Växjö stift, Allbo-Sunnerbo kontrakt och Svenska kyrkan. 

Grunddokument för Älmhults församling är församlingsinstruktionen. Församlingen har även 

uppdraget att vara huvudman för all begravningsverksamhet inom det geografiska området 

Älmhults församling. I församlingsinstruktionen anges följande målsättning för Älmhults 

församling, nämligen att 

- i trohet mot kyrkans bekännelse och med öppenhet för varje människa, göra Jesus 

Kristus känd, trodd, efterföljd och älskad. 

Detta sker genom att församlingen 

- firar gudstjänst 

- bedriver undervisning 

- utövar diakoni 

- utövar mission 

Under 2020 har Coronapandemin fått mycket omfattande konsekvenser för Älmhults 

församling, och dess fulla konsekvenser kan just nu inte överblickas. Stora ansträngningar har 

gjorts för att, i enlighet med gällande råd och restriktioner, fullgöra församlingens 

grundläggande uppgift. Formerna för församlingens arbete har förändrats men målsättningen 

har hela tiden varit ett öppet, uthålligt och tillgängligt gudstjänst- och församlingsliv. 

Utomhuskapellet ”Tröstens trädgård” blev ett av många exempel på hur Älmhults församling 

förändrade sitt arbete på grund av pandemin. Paulus skriver om tröstens Gud som vår 

församling velat tjäna: 

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och 

fader, barmhärtighetens fader och all trösts 

Gud. Han tröstat oss i alla våra svårigheter, 

så att vi med den tröst vi själva får av Gud 

kan trösta alla dem som har det svårt 

(2 Korinthierbrevet 1:3-4). 

 
 
För Älmhults kyrkoråd i april 2021 
 
Marcus Lejon, kyrkoherde 
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STATISTIK 

Gudstjänster 2020 2019 2018 2017 2016 
Antal gudstjänstbesökare vid huvudgtj. 5 116 5 721 5 775 6 503 5 942 
Antal huvudgudstjänster 64 60 59 59 59 
Besökare per huvudgtj. i genomsnitt 80 95 98 108 101 
Antal gudstjänstbesökare vid övriga gtj. 9 314 12 266 11 955 12 308 11 785 
Antal övriga gudstjänster 290 446 397 379 377 
Varav antal musikgudstjänstbesökare 4 089 3 427 3 335 4 058 3 181 
Varav antal musikgudstjänster 22 26 28 35 27 
Varav antal familjegudstjänstbesökare 1 273 984 1 284 2010 1 601 
Varav antal familjegudstjänster 9  7 8 11 8 
Kyrkliga handlingar 2020  2019 2018 2017 2016 
Antal besökare vid kyrkliga handlingar 2 758 5 375 5 351 6 580 5 528 
Antal kyrkliga handlingar 94 94 94 120 84 
Antal döpta* 28 38 36 38 39 
Antal konfirmander* 45 54 54 53 72 
Antal vigslar* 5 3 2 8 6 

Antal begravningar* 56 64 68 87 53 
Barn- och ungdomsverksamhet 2020  2019 2018 2017 2016 
Antal besök i öppen barn- och 

ungdomsverksamhet 
978 3 104 3 612 3 769 3 546 

Antal deltagare i barn- och 

ungdomsgrupper 
208 228 260 209 196 

Antal medlemmar i barn- och 

ungdomskör 
97 93 97 92 95 

Vuxenverksamhet 2020 2019 2018 2017 2016 
Antal allmänna grupper i 

vuxenverksamhet 
7 10 9 9 8 

Antal medlemmar i allmänna grupper 70 119 117 92 72 
Antal besök i öppen allmän verksamhet 425 1 550 1 550 1 500 1 500 
Antal medlemmar i vuxenkör 53 47 47 56 58 
In- och utträden 2020 2019 2018 2017 2016 
Antal aktiva inträden** 5 4 7 11 5 

Antal aktiva utträden** 45 56 58 66 78 

 
Siffrorna för kyrkliga handlingar är hämtade från KBOK:s statistikrapport för kyrkliga handlingar* och gäller 

för antal förrättade handlingar i församlingen. Även in- och utträden är hämtade från KBOK:s statistikrapport 

för in- och utträden**. Övriga siffror kommer från kyrkans statistikdatabas som är baserad på årsredovisning 

av församlingsstatistik. 
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GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 

 

Gudstjänstlivets målsättning är 

att väcka, stärka och manifestera 

tron på Jesus Kristus. 

Församlingen eftersträvar utifrån 

denna grundsyn öppenhet, 

mångas delaktighet och 

igenkännande i gudstjänstlivet. I 

gudstjänsten har församlingens 

undervisning, diakoni och 

mission sin kraftkälla. 

Gudstjänsten och särskilt 

högmässan är det i församlingens 

liv som tydligast uttrycker 

församlingens identitet och därför 

utgör församlingens centrum. 

 

Strävan efter att på ett så smittsäkert sätt som möjligt fortsätta att fira offentlig gudstjänst 

inom ramen för gällande regelverk har varit ett tydligt mål för församlingen under hela året. 

Från slutet av mars till slutet av november anpassades gudstjänstlivet med maximalt 50 

personer som deltagare plus medverkande vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. 

Obligatorisk föranmälan till gudstjänst samt webbsändning av gudstjänst infördes från 22 

mars 2020. I slutet av november tillkom ytterligare restriktioner med max 8 deltagare plus 

medverkande vid gudstjänst. Begravningar kunde, som ett undantag i statens regelverk samla 

20 deltagare plus medverkande. Begränsningen till 8 deltagare plus medverkande har varit 

mycket negativt för församlingens möjlighet att kunna fullgöra sitt uppdrag. Kreativiteten att 

på ett delvis nytt sätt sträva efter att fullgöra den grundläggande uppgiften har samtidigt varit 

mycket stor och fick konkreta uttryck under advents- och jultiden 2020 med till exempel 

koralkörer i gudstjänsten, digital Luciahögtid, digital Julnattskonsert och digital Julmusikal, 

samt öppet hus i Älmhults kyrka med olika stationer på Julafton. 

Under år 2020 har totalt 448 (600) gudstjänster firats med sammanlagt 17 182 (23 362) 

deltagare. Samtliga sön- och helgdagar har huvudgudstjänst firats och antalet gudstjänst-

besökare vid huvudgudstjänst har varit 5 116 (5 721) personer. Antal deltagare per huvud-

gudstjänst har i genomsnitt varit 80 (95) personer. 50 (43) huvudgudstjänster har firats med 

nattvard, och 14 (17) utan nattvard. Av de nattvardslösa huvudgudstjänsterna var 9 (7) 

familjegudstjänster. 

Huvuddelen av församlingens gudstjänster firas i Älmhults kyrka, som är församlingens 

särskilda rum för gudstjänst och andakt. Kyrkan har hållits öppen i så hög grad som möjligt 

för besök och enskild andakt.  Huvudgudstjänst har firats alla söndagar och kyrkliga 

helgdagar enligt kyrkohandbok för Svenska kyrkan. I huvudsak används ordning för 

högmässa och familjegudstjänst. Vid några tillfällen under 2020 har huvudgudstjänst firats på 

annan plats än Älmhults kyrka, i huvudsak i utomhuskapellet ”Tröstens trädgård” men också 

vid ett tillfälle på Ormakullagården. 

Familjegudstjänst 9 februari 2020 
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Vid huvudgudstjänst under terminstid har barn getts möjlighet till särskilt anpassad 

undervisning och deltagande utifrån sina egna förutsättningar i form av söndagsskola eller 

särskilda familjegudstjänster. Besöksförbud på Almgården och Nicklagården har gjort att 

dessa gudstjänster har pausats från mars 2020 och tills vidare. Möjlighet till sjukkommunion 

och enskild själavård har aktualiserats bland annat genom församlingens 

tidning Kyrkbrevet. Möjlighet till enskild kommunion i anslutning till ordinarie mässa har 

tillämpats från den andra advent och därefter. 

Bland de gudstjänstformer som använts under året kan nämnas huvudgudstjänster, 

musikgudstjänster, friluftsgudstjänster, morgonbön med tillfälle till förbön mm. Gudstjänst 

har vid några tillfällen ordnats i samverkan med olika grupper i närsamhället. 
De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) har även dessa normalt 

hållits i Älmhults kyrka, kapellet eller i församlingshemmet. Genom de kyrkliga handlingarna 

öppnas ständigt på nytt möjlighet till kontakt med många som mera sporadiskt eller sällan 

deltar i kyrkans liv och verksamhet. 

Översikt kyrkliga handlingar 2019 i Älmhults församling  

 Döpta i procent av samtliga födda var 33 procent. I riket som helhet döptes 40 procent 

av motsvarande grupp. 

 Döpta i procent av födda med minst en kyrkotillhörig förälder var 81 procent. I riket 

som helhet döptes 65 procent av motsvarande grupp. 

 Konfirmerade i procent av samtliga 15-åringar var 36 procent. I riket som helhet 

konfirmerades 22 procent av motsvarande grupp. 

 Konfirmerade i procent av kyrkotillhöriga 15-åringar var 67. I riket som helhet 

konfirmerades 37 procent av motsvarande grupp. 

 Vigslar inom Svenska kyrkan i procent av alla vigslar var 23 procent. I riket som 

helhet vigdes 30 procent av alla vigslar enligt Svenska kyrkans ordning. 

 Inom Svenska kyrkan begravda av samtliga avlidna var 75 procent. I riket som helhet 

begravdes 70 procent av alla avlidna i Svenska kyrkans ordning. 

De kyrkliga handlingarna har en starkare ställning i Älmhults församling än i riket som 

helhet. Dopets starka ställning bland kyrkotillhöriga föräldrar kan noteras, pandemins 

effekteter på dopsedan ställning kan sannolikt komma att påverka dopsedens ställning. 

Konfirmationsseden är vikande, men alltjämt betydligt starkare än i riket som helhet (i 

synnerhet bland kyrkotillhöriga ungdomar). Vidare kan noteras att begravningsgudstjänsten 

har en mycket stark ställning. 

(Observera året - statistiken för 2020 kommer finns sammanställt först i början av 2022.) 
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5 i topp - huvudgudstjänster 2020  

1. 9/2 Familjegudstjänst med Unga Röster och Jubilatekören (243 deltagare) 

2. 6/1 Familjegudstjänst med Unga Rösters julmusikal (152) 

3. 8/3 Familjegudstjänst med Barnkören (116) 

4. 15/3 Mässa med ”Hope for this nation” (114) 

5. 19/2 Gospelmässa med Jubilatekören (113) 

5  i topp – övriga digitala gudstjänster och konserter 2020  

1. Luciahögtid med Jubilatekören (1 168 visningar) 

2. Barnkören och Arkens julhälsning (687 visningar) 

3. Första Adventsgudstjänst med Jubilatekören (568 visningar) 

4. Julnattskonsert med Jubilatekören (561 visningar) 

5. Sommarkonsert med Mixturen, Unga Röster och Jubilatekören) (539 visningar) 

 Alla konfirmationsgudstjänster (2 461 visningar) 

    

 
Marcus Lejon, kyrkoherde 

  

Domssöndag 22 november blev sista söndagen med max 50 personer. 

Från första advent gällde max 8 personer. 
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BARNVERKSAMHET 

Jesus säger:  

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

Det är vår önskan att barnen skall ha en självklar plats i församlingen. Vi vill erbjuda en 

växtplats för 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. 

Öppen förskola/Kyrkis   

Vi har öppet två förmiddagar i veckan, måndagar och torsdagar. Vi sjunger, pysslar, fikar, 

leker och samtalar. Det är en mötesplats för många föräldrar och barn med en härlig 

blandning av olika kulturer och åldrar. På måndagar samverkar vi med Måndagscaféet då vi 

har gemensamt fika. På torsdagsförmiddagar har vi en längre sångstund i kyrksalen och 

ungefär en gång i månaden kommer vår musiker Mia och 

förgyller sångstunden. Vi kallar det musiklek. Det är många 

föräldrar och barn som samlas för en stunds gemenskap med sång. 

Syftet med detta är att få föräldrar och barn att delta mer i 

familjegudstjänsterna där det är mycket sång som barnen kan 

känna igen. 

I mitten av mars fick vi tänka om p g a Corona. Vi 

ställde om verksamheten till Friluftscafé.  

Det var svårt att få ut informationen i början, men 

eftersom caféet på måndagar låg på samma tid 

som Måndagscaféet och Kyrkis har det varit 

välbesökt. Onsdagscaféet tog lite längre tid att 

jobba in men ryktet spred sig. 

Fikat fick förberedas med färdigberedda 

inplastade smörgåsar, all fika under lock, ingen 

självservering. En av oss har serverat fikat med plasthandskar. 

Sångstund, pyssel och lek. Det mesta fungerar bara på ett litet annat sätt. Vi 

fortsatte caféverksamheten fram till midsommar med dans kring 

midsommarstången sista gången.  
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Under höstterminen -20 fortsatte vi med vårt 

”Friluftscafé”-koncept fram till oktober. Det var mycket 

välbesökt av både pensionärer och barnfamiljer. Vi 

försökte erbjuda både pyssel och 

aktiviteter som var anpassade att 

göra utomhus. I oktober fortsatte 

vi Kyrkis inomhus och delade på 

Kyrkis och Måndagscafé för att 

inte blanda äldre och yngre. 

I november kom strängare 

restriktioner som innebar 

att vi inte kunde blanda 

föräldrar och barn 

inomhus. 

Babytisdag  

Detta är en grupp för föräldrar med barn mellan 0 och 18 månader. Vårt mål är att jobba 

tematiskt med sång, rytmik och skapande i en lugn miljö för de minsta och deras föräldrar och 

naturligtvis fika, gemenskap och samtal. 

Det är nu fjärde och femte terminen vi har haft babytisdag och vi känner att vi fyller ett behov 

av en plats för gemenskap för de allra minsta barnen och deras föräldrar.  

Under våren 2020 fortsatte vi med höstens sista tema ”Mitt 

första år ” (v.4–5). Här fick föräldrarna skapa ett fint 

minnesalbum för sitt barn. Vi tillhandahöll album och 

material och förslag på olika sidor t ex mitt dop, hand- och 

fotavtryck, släktträd osv. Under tiden föräldrarna pysslade 

med sina album hjälpte vi till med att ta hand om barnen. 

Föräldrarna som varit med under hösten fick möjlighet att 

färdigställa sina album. Nya föräldrar kunde vara med och 

fika, lära känna lokaler och oss som arbetar här. Efter 

skapande och fika hade vi en avslutande sångstund med 

bön. 
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Vecka 6–7 ”Babycafé med pyssel och sång” - Vårpyssel för de vuxna, sångstund och bön. 

Vecka 8–12 ”Det gungar så fint” - Babyrytmik med sång, rytmik, ramsor, avslappning och 

dans för de minsta, med avbrott v.9, då det var Carnevale. 

Sedan kom Covid 19 och vi fick tänka om. Vi bjöd in till friluftscafé. 

Vecka 20 spelade vi in en videohälsning med hjälp av några barn och föräldrar, där vi sjöng 

och pratade. Den visades på Facebook. 

Hösten -20 körde vi igång med ”Det gungar så fint” vecka 36–43 (beskrivning: se 

vårterminen). Efter höstlovet var vi tvungna att pausa gruppen p g a nya, strängare 

restriktioner och sjukdom i arbetslaget. Vi planerade ändå för nästa omgång ”Adventspyssel” 

och hoppades på att i någon mindre form kunna genomföra det. Tyvärr gick inte detta. Vi 

skickade istället en julhälsning med förhoppning att snart kunna ses igen och en 

”Jubileumschokladkaka”. 

Söndagsskolan 

”Låt barnen komma hit till mig och hindra 

dem inte: Guds rike tillhör sådana som de”. 

(Markus 10). Det är det som är målet; att 

barnen ska få bli en naturlig del i 

gudstjänsten.  

Vi förbereder söndagsskolan och utgår från 

temat för söndagen. Barnen ska vara 

delaktiga i gudstjänsten och lära sig något 

om söndagens tema. Vi bjuder in alla barn att 

komma även om föräldrarna inte besöker 

gudstjänsten. Vi håller på från 09.45-11.30. 

När det inte är söndagsskola är det alltid 

familjegudstjänst. Barnen har alltid en given 

plats i söndagens gudstjänst!  

När barnen ”droppar” in från 9.45 -10.00 får de sätta sig vid vårt bord och börja måla på det 

som vi ska ha i boken denna söndag. När kyrkklockorna ringer till gudstjänst, ca kl.10, börjar 

vår gudstjänst. Vi samlas på mattan framför vårt lilla altare. Någon av barnen är 

kyrkvärd/vaktmästare och tänder ljusen. Sedan sjunger vi några sånger ber en bön, 

textläsning, predikan, bön, sång, Förberedelser för redovisningen i kyrkan. Beroende på hur 

mycket klockan är när vi är färdiga med vår samling så får barnen, om tid finns, fortsätta att 

måla och klistra in sången/bönen i boken och sedan är det dags att gå upp till kyrkan för att 

redovisa och delta i mässan. Redovisningen i kyrkan blir ofta att vi delar med oss av en bön 

eller sjunger en sång. Ibland har vi ett kortare drama.  

Under 2020 började vi på en ny Söndagsskolebok som vi kallade för ” Min Bön & Sångbok” 

Till varje söndag väljer vi en sång eller bön, som passar söndagens tema, att klistrar in i boken 

och ritar eller pyntar sidan på något sätt. 
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2020 har varit ett speciellt år med tanke på 

Covid-19. När restriktionerna kom valde vi att 

fortsätta med söndagsskolan eftersom 

söndagsgudstjänsten fortsatte med begränsat 

deltagarantal. Kyrkkaffet serverades utomhus, 

av oss som höll i det, med inplastade mackor 

m.m. När höstterminen startade körde vi igång 

söndagsskolan. 
Kyrkkaffet serverades fortfarande utomhus. Så 

kom november med hårdare restriktioner (8 

personer vid allmän sammankomst). Vi valde 

att fortsätta med söndagsskola nu med 

”Söndagsskolefika” fast på Arken (och utan 

föräldrar) eftersom vi nu inte kunde avsluta 

söndagsskolan i kyrkan och Kyrkbackssalen behövde användas för att streama gudstjänsten. 

Sista söndagsskolan för terminen hade vi en liten julfest. 

Duvorna (med Kyrkis och måndagscafé) 

Föräldrar, barn och syskon kommer vid halv 10 till Arken. Klockan 10 går föräldrarna och 

syskonen iväg på måndagscaféet medan vi har Duvorna. Efter fikat är det öppna förskolan 

igen i Arkens lokaler fram till klockan 12. 

På Duvorna går barn mellan 3 och 5 år. Vi har praktiska 

hjälpmedel, t ex flanellograf, där barnen själva får vara med 

och skapa en bild av berättelserna från Bibeln.  

Vi dramatiserar berättelser tillsammans med barnen. 

Samtal, bön och sång är en naturlig del i vår samling. Efter 

samlingen har vi pyssel och lek.  

Terminen började med att barnen fick träffa en vise man 

och följa med honom till Krubban. Sedan fortsatte vi på 

höstens tema ”Gamla Testamentet” och berättade om Jona 

och valfisken, Daniel i lejongropen. Dessa dramatiserade vi 

tillsammans med barnen i vår samling. 

Vecka 7 körde vi igång vårterminens tema 

”Älmhults Kyrka 90 år”. Då påbörjade vi 

också vår bok om kyrkan. Första samlingen 

pratade vi om att kyrkan är Guds hus, hur ser 

en kyrka ut, hur ser vår kyrka ut och vad man 

gör i kyrkan. Kommande samlingar pratade vi 

om vapenhuset och ljusbäraren (vi tände ljus i 

ljusbäraren), dopfunten och dopljuset (vi 

dramatiserade ett dop tillsammans med 

barnen), predikstolen och duvan. Vi läste 

bergspredikan från barnens bibel och pratade 

om vad det är att predika. 
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Vi besökte kyrkan och tittade på de saker vi pratat om. 

Där träffade vi kyrkvaktmästare Jonas som visade oss 

sakristian och kyrkans skatter. Det var mycket uppskattat 

av barnen. 

Sedan kom covid-19! Då startade vi utecafé. 

Höstterminen -20 valde vi att gå in och ha vår samling i 

kyrksalen som vi gjort under våren och fortsatte vårens 

tema om kyrkan. Första gången tittade vi tillbaka i vår 

bok och repeterade vad vi pratat om under våren. Nästa 

samling pratade vi om kyrkfönster (tittade på bilder hur kyrkfönster kan se ut), altaret (dukade 

ett altare, ett bord för fest), altartavla (tittade på olika altartavlor och pratade om att bilden 

ofta föreställer Jesus och hans lärjungar), Tacksägelsedagen (pratade om varför man firar 

tacksägelsedagen i kyrkan, pratade om vad man kan vara tacksam för och vad man kan dela 

med sig av), kors och krucifix (Ingrid hade med sig olika kors och krucifix och vi pratade om 

att de finns i kyrkan men att man kan ha dem hemma och som smycken). Sedan skulle vi 

fortsätta att tala om prästens kläder och högtiderna på hösten (Allhelgonadag/Alla själars dag, 

Mikaelidagen/Änglar, Advent, Jul och Lucia) men då kom Covid igen och satte stopp. 

Skapande verksamhet 2020 

Vi har gjort Kungakronor, papperssvalor, lejonmasker och 

vid temastarten påbörjade barnen varsin bok där vi vid varje 

samling klistrade in bilder och en liten text om det vi pratat 

om. Parallellt med detta påbörjade vi kyrkbygge av 

kartonger.  

Vi tillverkade vårt eget kyrkfönster, tryckte dukar med 

höstlöv, målade kors med glasfärg. Fram till oktober var vi 

ute efter Duvornas samling och då arbetade vi bara i våra 

böcker och deltog sedan i uteaktiviteterna. 

Noaklubben  

Onsdagar kl. 16.00–17.30 har vi Noaklubben, som är en verksamhet för barn mellan 5 och 7 

år. Där ges möjlighet till pyssel och lek, drama och sång. Vi börjar med en samling med en 

bibelberättelse eller bibelord med samtal om Gud, sedan blir det lek och pyssel. Mot slutet 

samlas vi igen och äter frukt och pratar. Vid 17.30 går körbarnen över till barnkören.  

Vi har ca 30 barn inskrivna i Noaklubben från 5–7 

år. Detta kräver ett genomtänkt arbetssätt för att 

hantera så många barn i den åldersgruppen. 

De har ett stort behov av att bli sedda och vara nära. 

Vi tog hjälp av 3 ungdomar som var med varje 

onsdag. Började med en gemensam samling i 

kyrksalen, där vi tände ljus, sjöng, läste ur bibeln 

och samtalade. Efter samlingen delade vi barnen i 4 

grupper. En grupp spelade spel, en övade drama, en 

byggde hus i skaparrummet och den sista gruppen 

hade fri lek. 
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Så rullade det på i 4 veckor så att man fick prova allt. Vi avslutade alla tillsammans med en 

fruktstund och samtal innan barnkören.  Första samlingen på vårterminen läste vi om Jesus 

och barnen. Vår tanke var att Noaklubben skulle framföra ett drama på familjegudstjänsten 

den 8 mars i Församlingshemmet. Vi utgick sedan från den gamla söndagsskolesången ” Vem 

är det som kommer på vägen”. Barnen var mycket engagerade och kallade det för sin musikal. 

Det var stor uppslutning på familjegudstjänsten.  

Vi har även dansat och använt fallskärmen i stor grupp. Precis innan covid 19-utbrottet hade 

vi börjat med jubileumsprojektet ”Älmhults kyrka 90 år” där vi på Noaklubben tänkt oss prata 

om vilka som jobbar i kyrkan, vad en kyrka är. Barnen skulle även få måla varsin kyrka med 

akrylfärger. Detta fick vi dock skjuta på framtiden, då vi valde att pausa Noaklubben och 

istället erbjuda Friluftscafé på samma tid. 

Vår plan för höstterminen var att prata om saker som 

finns i Kyrkan. Till varje samling hade vi med oss en 

väska och i den låg något som finns i Kyrkan. 

(Psalmbok, Ljus, Kors/krucifix, dopängel, Bibel, m.m.) 

Barnen fick öppna väskan och så samtalade vi om det 

som fanns där. Vi pratade också om Tacksägelsedagen 

och skulle ha talat om Allhelgonahelgen, men i den 

vevan blev vi som arbetade i gruppen sjuka i covid 19 

och det kom nya Corona restriktioner. Vi försökte 

anpassa oss till de nya restriktionerna och slog ihop 

Noaklubb och Barnkör för att korta ner tiden 

tillsammans. Föräldrarna fick lämna barnen utomhus 

där vi tog emot dem.  

 

Under första delen av 

höstterminen hade vi stor del 

mycket av vår verksamhet 

utomhus lekte, dansade, olika 

stationer med aktiviteter o.s.v. Vi 

gjorde också ett studiebesök i 

kyrkan under hösten där barnen 

fick upptäcka kyrkan och leta 

efter försvunna kyrkråttor. 

Under oktober rullade 

verksamheten på nästan som vanligt. 

Vi var noga med att barnen tvättade händerna när de kom och innan vi åt frukt, vi försökte 

håll avstånd vilket är mycket svårt i denna åldersgrupp. 

Vår plan att göra ett enkelt julspel får vi skjuta på till nästa år. Istället för julspel fick vi idéen 

att spela in ett luciatåg och dans kring granen med barnen för att lägga ut på Hemsidan. Efter 

många turer och två inspelningar blev det verklighet (mycket tack vare Mias envishet). 

Som skapande verksamhet under höstterminen -20 har vi gjort textiltryck med löv, träd, 

glasmosaik (i träden hängde vi glasmosaiken som vi ställde ut i kyrkan på tacksägelsedagen), 

bakat äppelkaka. Lekar, sånglekar och dans är något vi arbetar mycket med i den här gruppen, 

för att skapa sammanhållning och gemenskap.  
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Föräldracafé 

När barnen är på barnkören ges föräldrar och syskon möjlighet att stanna kvar i Arken för lek 

och fika. Vi valde att pausa detta föräldracafé när corona kom. 

After school 

Vi träffas på torsdagar kl. 14.30–17.00 (Drop-in) med pyssel, skapande, drama, lekar, 

läxläsning, spela spel, lyssna på musik, bibelsamtal och etiska diskussioner är en självklarhet. 

För dem som kommer direkt från skolan erbjuder vi mellanmål och vi avslutar alltid med en 

andakt. Många av barnen sjunger i Unga röster som har övning efter After school. 

Under vårterminen 2020 har vi fortsatt att jobbat mycket med relationer. Hur man är mot 

varandra, vad vi gör, hur vi pratar, vad säger Jesus om hur vi ska behandla varandra. Vi har 

lekt många gemensamma lekar t e x ”Doobiedoo”, bollen i burken, gemensam dans och andra 

gruppstärkande lekar. Detta var bra, eftersom vi fick många nya barn efter jul. 

Vår ambition under våren var att prata om trosbekännelsen, innebörd, förståelse vad vi säger 

och att lära sig den utantill. Vi hade goda erfarenheter av när de lärde sig bönen Fader vår, så 

att de vid gudstjänsterna kunde be med och kände sig därmed mer delaktiga. Detta är vår 

ambition även med trosbekännelsen. 

Våra samlingar vid Coronautbrottet blev lite 

annorlunda. Vi flyttade verksamheten till KBS och 

kyrkan, men fortsatte ändå med After school som 

vanligt. I början hade vi också friluftscafé och 

After school för de äldre ungdomarna, men efter 

några veckor begränsade vi After school till de som 

går i Unga Röster och Jubilatekören eftersom vi 

blev alldeles för många. Vi sköt upp samlingarna 

med trosbekännelsen till hösten så att alla kan vara 

med. 
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Det blev en annorlunda uppstart 

på höstterminen. Vi fick tänka 

om helt eftersom 

konfirmandundervisningen var 

tvungen att läggas på torsdagar 

samtidigt med After school. Det 

innebar att Malin behövde vara 

med konfirmanderna och bara 

ibland kunde vara med på After 

school. De äldre barnen i After school tappade vi helt eftersom 

konfirmanderna behövde lokalerna och Jubilatekörens övningar 

förlades till kyrkan. Fikat till After school serverades på Arken 

medan konfirmanderna åt i Hallborgssalen. Senare under terminen 

ändrade vi till att After school åt efter konfirmanderna i 

Hallborgssalen, vilket lättade trycket på Arken. Fika till 

Jubilatekören förbereddes i församlingshemmet och fraktades ner till 

KBS där ungdomarna själva fick ta sitt fika. Detta är en nödlösning 

vilket vi hoppas inte kommer att fortsätta. 

Skapande verksamhet har vi gjort genom i keramik, målat, pärlat, 

kassar med tygtryck, glasmosaik, bakning, julpyssel, m.m. 

Carnevale 

En gång per termin har vi pastakväll/karneval, upplagt efter det engelska konceptet ”Messy 

Church”. En vardagsgudstjänst, där vi vill att olika åldrar har möjlighet att mötas. Genom 

pyssel, sång, mat och olika samtal om tron, vill vi skapa gemenskap och få barn och vuxna att 

känna sig hemma i vår kyrka.  

Årets Carnevale i februari hade temat HALLELUJA. 

När man kom till församlingshemmet blev man mottagen i entrén där man skrev sitt namn på 

en klisterlapp att sätta på sin tröja. Därefter kunde man välja att delta i tre olika aktiviteter. 

I kyrksalen var det dans och sång, långdans med tunnel, ”Macarena”, dans med fallskärm, 

sång, rytminstrument. På Arken fanns tillgång till pyssel i form av tillverkning av 

karnevalsmasker och maracas. I källaren fanns ett Tivoli med pajkastning, trolleri, 

prickskjutning, kasta ring, lyckohjul, kiosk att handla i för vinstpoletterna och i hallen fanns 

frukt, ett bra erbjudande till hungriga deltagare. 

Ca 17.30 var det gemensam samling i 

kyrksalen. Vi gick i Karnevalståg med ”Drake” 

och maracas in i kyrksalen samtidigt som det 

regnade konfetti. Aftonbön med sång och 

Johannes som talade. Därefter serverades det 

Chili con carne och därefter minisemlor till 

kaffet. Efter maten fick barnen hjälps åt att slå 

sönder två pinatas som innehåll små 

flipperspel.  
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Sportlov 

Vi hade ”Öppet hus” på måndagen i sportlovsveckan kl. 10.00-13.00 för alla åldrar. Med lek, 

fritt pyssel i skaparrummet, spel och pussel, fika, korv med bröd, sångstund.  

Det var mycket uppskattat och välbesökt. 

Sommarfesten 

I år blev det annorlunda. Vi fick ha två fester på 

Pingstdagen med ca 50 deltagare varje gång. Festen 

inleddes med familjegudstjänst, sång av Unga Röster 

och de barn som deltog i festen. Johannes predikade 

om Den Helige Ande. Efteråt blev det korv och bröd, 

festis, kaffe och fika, glass. 

Barnen kunde tillverka fåglar och flygplan på vår 

pysselstation och gå en aktivitetsrunda på kyrkogården 

i form av en ordfläta där man skulle hitta rätt ord efter 

att ha svarat på frågorna. Frågorna var hämtade från 

det vi arbetat med under terminen. Tre stationer/frågor 

var bemannade av ungdomar. En fråga handlade om 

vad Petrus arbetade med när Jesus kallade honom till 

lärjunge. På denna station var ungdomar utklädda till 

lärjungar och barnen fick fiska i en ”fiskdamm”. Nästa 

bemannade station handlade om Noa. Här var 

ungdomarna utklädda till Noa och hans fru och barnen 

fick ställa frågor till dem tills de kom på vilken biblisk person som var svaret. Den sista 

bemannade stationen var som ett spel där man skulle kasta läderbollar så att de träffade 

utlagda plattor, på baksidan fanns bokstäver som bildade ett namn från en modig och trofast 

person från GT i bibeln. Som pris fick de tablettask och chokladkaka. 

Julfest 

Vi planerade att ha julfest i varje grupp var för sig pga Corona. I början av november bakade 

vi lussekatter så att det skulle räcka till alla. Nu blev det inte som vi hade tänkt oss men vi 

kunde i alla fall genomföra mindre julfester på Noaklubb/Barnkör, After school och 

Söndagsskolan. 

I december skickade vi ett brev till alla barn i barngrupperna. Det innehöll en hälsning ifrån 

oss på arken med förhoppning om att snart kunna ses igen, tidningen Droppen (de yngsta 

barnen fick en liten bok) målarbok, tablettask, reflex och infoblad om Julens gudstjänster. 

 

Magdalena Brown      Pedagog 

Ingrid Ericsson           Pedagog 

Malin Johnsson          Ungdomsledare 

Annelie Svensson       Assistent i barnverksamheten  
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KYRKOMUSIK – KANTORN 

Så var det dags igen att summera året och se vad som har hänt under 2020. En sak är väl 

säker: det blev inte alls som jag hade planerat, på grund av pandemin, men i princip har jag 

genomfört det mesta fast i storleken XS. Det har ofta känts både frustrerande och hopplöst 

men på något sätt har veckorna ända flutit på. Jag har fått lära mig att ta en vecka i taget och 

ställa om efter de förutsättningar som gäller här och nu. Fr o m första Advent fick det t ex inte 

vara mer än åtta deltagare i kyrkan, förutom medverkande. De medverkande, t ex kör, skulle 

dessutom ha coronasäkra avstånd mellan sig. Ni kan kanske förstå att det inte är helt enkelt att 

välja vilka barn/ungdomar som skall vara med och sjunga vid de olika tillfällena. Hela mitt liv 

har målet varit att få folk till kyrkan och nu hoppades man nästan att någon får förhinder. 

Barnkören (från 4 år) 

Kören har under året bestått av ca 20 barn som 

troget kommit till övningar och uppsjungning-

ar. Några har helt uteblivit men som ni ser har 

många också kommit. Vi har inte sjungit upp 

många gånger utan har i princip bara övat varje 

onsdag och sedan spelat in någon video till vår 

hemsida inför lucia och jul som blivit mycket 

uppskattat. Flera hundra visningar och det är ju 

helt otroligt!!! Framför allt är det familjer som 

kommer från andra länder som har varit så 

tacksamma för att vi fortsatt vår verksamhet 

när så mycket annat har stängt ner. Malin och 

Magdalena hjälper mig varje gång och det är 

helt nödvändigt om vi ska kunna vara så 

många i så låg ålder på en och samma plats. 

 

 

Inför julen spelade Barnkören in 

ett Luciatåg med dans kring 

granen. Första gången försvann all 

inspelning, men vi träffades igen 

dagen efter och gjorde om det. Vad 

gör man inte för att alla ska bli 

nöjda? Det är tur att barnen är så 

fantastiska på att komma om och 

om igen. 

 

  

Familjegudstjänst i Församlingshemmet med Barnkören 

Inspelning av Luciatåg och dans kring granen med Barnkören 
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Unga Röster (från 8 år) 

Kören består av en modig kille och ungefär 20 tjejer som har hållit igång körövningarna under 

i princip hela året. Vi hann precis åka iväg på körläger till Åhusgården i mars månad 

tillsammans med barnkören i Stenbrohult och deras ledare. Sedan infördes strängare regler 

från Folkhälsomyndigheten. Detta år lärde vi in 

en musikal som heter ”Blommor och skratt”. 

Musikalen framfördes ett flertal gånger på ett 

”lastbilsflak” utanför Kyrkbacksgården samt i 

Stenbrohult kyrka i april månad. Magdalena och 

Malin hade gjort fin dekor och barnen i kören 

levererade som vanligt. Jag vill gärna fortsätta 

detta samarbete mellan våra församlingar och 

hoppas kunna göra en musikal även nästa år 

tillsammans med Mari Winquist i Stenbrohult 

och barnkören Glädjesångarna. 

Under våren var Unga Röster ute och sjöng 

vårsånger för de äldre på Almgården och 

Nicklagården vid ett par olika tillfällen. Körsång ute i kallt vårväder med isande vind, men 

Unga Röster och deras ledare ger sig inte så lätt. Så fint att kunna få göra detta för alla äldre 

som sitter ensamma på sina rum. Det värmde! 

Vårterminen avslutades med en livesänd Sommarfest på ”flaket” och allt kändes nästan precis 

som vanligt. Solen sken från en klarblå himmel. Då hade vi ju inte en aning om hur hösten 

skulle bli och tur var väl det.  
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Varje termin brukar Unga Röster sjunga tillsammans med Jubilatekören vid några tillfällen i 

vår kyrka. Syftet med detta är att de ska få känna på hur det är att sjunga i den ”äldre” kören. 

Det är viktigt att bygga broar mellan körerna så det känns naturligt att flytta upp till nästa kör 

när det blir dags. Jag upplever att det blir svårare och svårare att få tjejerna att stanna kvar i 

körverksamheten när de börjar komma upp i 11-12 års ålder. Idag finns det ett helt hav med 

aktiviteter för barn så det ställs högre och högre krav på mig som körledare att anpassa 

sångerna efter deras ålder och det är inte alltid helt enkelt. Jag kämpar på! 

 

 

 

 

 

 

Första söndagen i advent spelade Unga 

Röster in en adventshälsning till alla i vår 

församling som sändes ut på församlingens 

hemsida och precis innan jul en musikal som 

heter ”Viktigare än Jansson”. Under 

julveckan for jag och Marcus runt till 

samtliga förskolor och lämnade ett USB-

minne så kunde de titta på julmusikalen i 

lugn och ro när det passade dem. I vanliga 

fall bjuder vi in Förskolorna till kyrkan, med 

ännu en gång fick vi tänka om och göra på 

annat sätt. Musikalen spelades upp i kyrkan 

på Trettondedag Jul den 6 jan så att även vår 

församling fick ta del av den.   
Inspelning av Adventshälsning från Unga Röster 

 

Unga Röster och 

Jubilatekören sjunger 

tillsammans på 

Tacksägelsedagen 2020 

då vi också firade en 

visitationsgudstjänst där 

domprost Christopher 

Meakin medverkade 

Inspelning av musikalen ”Viktigare än Jansson” USB-minnen till Älmhults förskolor 
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Julafton 2020 blev inte 

heller sig lik. Under 

några timmar kunde den 

som ville stanna till 

utanför kyrkan äta 

pepparkakor och glögg. I 

Kyrkbackssalen visade 

Agneta julmusikalen och 

i kyrkan hade vi tre 

samlingar vid krubban. 

Detta glada gäng hjälpte 

till med fin körsång och 

läsning av julevangeliet. 

Det blev en bra men 

annorlunda julafton! 

Jubilatekören (från 12 år)   

Kören har ca 30 körsångare och glädjande nog har vi under året haft två killar med. Kören har 

gjort en Gospelmässa både vår och höst. Detta är en musikgenre som både kören och deras 

körledare gillar. 

Kören har många uppsjungningar och detta år hade vi sett fram emot ett besök av en dansk 

ungdomskör och åka på Ungdomskörfestival i Umeå, men inget av detta blev av. Vi kämpade 

på med körövningar och uppsjungningar i mindre format och några av mina kära körsångare 

kom inte alls. Från höstterminen delade jag upp körövningen och förlängde den så att de som 

gick högstadiet övade för sig och de äldre senare på kvällen. 

Under hösten övade vi inför advent, lucia och jul men det blev ju inte som vi tänkt oss. 

Luciatåg spelades in digitalt i mitten av november och sändes ut den 13 dec på församlingens 

hemsida och skickades dessutom ut med USB-minne till kommunens alla äldreboenden med 

hjälp av Lions. Julkonserten fick ställas in men vi spelade in en julnattshälsning med vår käre 

Marcus Lejon som solist.  

Glad präst och glada körsångare på Julafton 

 

Lucia 2020: Hilma Moberg Julnattshälsning från Älmhults kyrka 
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Konfirmander 

Många arbetstimmar lägger jag på vår konfirmandverksamhet och det gör jag så gärna. Jag 

jobbar stenhårt och hoppas så ett litet frö i var och en av dem hur bra man mår av att sjunga. 

Framtiden får utvisa om jag lyckas! Det blev ett annorlunda år och oj vad mycket vi har lärt 

oss. Nu ser jag fram emot 2021 och hoppas kunna fira gudstjänster i storleken M åtminstone. 

Fortsättning följer … 

Konfirmandläsning i Församlingshemmet en helt vanlig torsdag i november med Kalle och 

Johannes. Det är så härligt att få vara en del av detta konfateam! 

  

  

Mia Andersson  

kantor 
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KONFIRMANDARBETE 

Vårterminen 

Terminsgruppen 

Terminsgruppen fortsatte sina tisdagsträffar under våren 2020. Med som ledare var Malin 

Johnsson, Karl-Henrik Wallerstein (från Göteryds pastorat), Mia Andersson och Johannes 

Leckström. En vanlig träff bestod av undervisning (där vi följer vår handlingsplan: vi går 

igenom Bibelns röda tråd och gör några nedslag i några andra aktuella teman: vetenskap, 

lidandets problem & relationer och sex etc.). Kalle och Johannes delade på undervisningen. 

Malin ledde samtal om självbild. Konfirmanderna fick också diskutera detta i smågrupper. 

Mia ledde sången och spelade på den avslutande andakten. 

I januari åkte terminsgruppen på ett eget läger till Åhusgården, och senare på våren gjorde vi 

en resa till Växjö och fick en guidad tur i domkyrkan av Jens Linder. 

I och med Corona valde vi att skjuta fram konfirmationsgudstjänsten i hopp om att maxantalet 

skulle höjas från 50. Den strategin misslyckades, då 50-gränsen låg kvar även efter 

sommaren. Konfirmanderna visade god karaktär och var mycket hängivna när vi återupptog 

läsningen för repetition i slutet av augusti. En positiv effekt av detta var att väldigt många 

enkelt fortsatte i ungdomsgruppen. Vi hade fyra 

konfirmationsgudstjänster (varav en i Göteryds kyrka), där 

konfirmanderna fick ta med åtta anhöriga var. Gudstjänsterna 

live-sändes och konfirmanderna hade spelat in ett drama i 

förhand som visades under redovisningen. 

I år hade både grupperna samma drama. Det handlade om 

Adam, som istället för att äta av den förbjudna frukten, åt av 

en fladdermus och smittades av Corona. Corona fick alltså 

bli en bild för synden som spred sig ut i världen. Vi fick möta 

personer i ett hyreshus som alla på olika sätt smittades och 

påverkades av syndens herravälde. Tillslut inkarnerades Gud 

som Batman för att ta all smitta på sig och bli ett vaccin för 

alla människor. Totalt konfirmerades 25 ungdomar i den 

gruppen. 

Lovgruppen 

Lovgruppen drog igång sin läsning lite mer ordentligt vecka 8 

med två träffar på hemmaplan och sedan tre dagars läger på 

Åhusgården. Med som ledare var Malin Johnsson, Mia 

Andersson, Magdalena Brown och Johannes Leckström. På 

sommaren anslöt också Maja Håkansson. Sommarläsningen 

var delad på två, där vi första veckan av sommarlovet läste i 

församlingshemmet måndag och torsdag, och var iväg på en 

hajk tisdag till onsdag. 
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Läsningen återupptogs sedan de två sista 

veckorna av sommarlovet med läsning hemma, 

och sedan ett långt läger fredag-tisdag på 

Åhusgården. På hemvägen passade vi på att åka 

lite zipline.  

Lovgruppen hade liknande upplägg på sina 

konfirmationsgudstjänster som terminsgruppen: 

fyra gudstjänster, allt live-sändes och dramat var 

detsamma. Totalt konfirmerades 24 ungdomar. 

Höstterminen 

Mitt i konfirmationshelgerna drog vi också igång en ny årskull konfirmander. Det är något 

färre anmälda i år och om det är en trend eller om det berodde på något särskilt är svårt att 

säga. Vi genomförde exempelvis inte kulturresan på våren (på grund av svalt intresse från 

skolan och corona), vi kunde inte ha samma uppstart på grund av 50-regeln, och det kan ha 

funnits en osäkerhet kring läger mm. Terminsgruppen har varit markant större än lovgruppen, 

vilket är ovanligt. 

Vi får vara väldigt glada att vi 

kunde genomföra ett K06-läger, om 

än i bantad form. Stenbrohult och 

Virestad uteblev i år, men det blev 

ett väldigt lyckat läger ändå. 

Responsen hos ungdomarna, 

framförallt på andakterna, var 

större än vi sett innan.  

Terminsgruppen 

Terminsgruppen träffades från och med hösten på torsdagar. En stor fördel med det var att 

träffarna med konfirmander och DELUX inte gick in i varandra, å andra sidan krockade 

läsningen med After School, vilket framför allt påverkade Malins arbetssituation. 

Några glädjeämnen från terminsgruppen är ett väldigt härligt engagemang och god stämning, 

samt att det funkade riktigt bra med faddrar från tidigare år. Vi kunde alltså genomföra det 

mesta på höstterminen, men fick ställa in en gudstjänsthelg, samt julfesten efter att 8-gränsen 

infördes. 

Lovgruppen 

Vi träffades på K06, en gudstjänsthelg och en julträff.  

Båda grupperna har dock påverkats mycket av att bara 8 personer får vara deltagare i 

gudstjänsterna. Från första advent har de i princip bara tittat på Live-streamen. 

 

Johannes Leckström, komminister 
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UNGDOMSVERKSAMHET 

DELUX 

Det har inneburit en särskild utmaning att 

jobba med ungdomar under pandemin 

2020. Det som tagit mest energi är den 

ständiga osäkerheten kring framtiden – vi 

har knappt vetat gång från gång om vi 

kommer kunna ha träffar som vi tänkt eller 

om vi måste tänka nytt. Nya, och ibland 

ganska otydliga, restriktioner har skapat 

osäkerhet om vad som gäller och de väldigt 

strikta restriktionerna som infördes i slutet 

av året har lett till att vi tappat fart i 

verksamheten och  fick se en del avhopp av 

många som jag annars bedömer hade 

fortsatt. 

Med detta sagt är det en stor glädje att se tillbaka på allt som Gud gjort i ungdomarnas liv 

under detta år – och vilken fantastisk familj han kallat till sig i vår församling. 

Vårterminen 

Under vårterminen hade vi knappt 30 engagerade ungdomar som var med på DELUX-

samlingarna. I genomsnitt var vi ca 20 personer per gång. 

Vi hade en undervisningsserie som vi kallade ”CREDO” där vi gick igenom den kristna tron 

på ett systematiskt sätt. De sex träffarna tog upp ”uppenbarelsen”, ”skapelse & synd”, 

”treenigheten & inkarnationen”, ”försoningen & rättfärdiggörelsen”, ”anden och helgelsen” 

samt ”Nådemedlen”. 

Vi hade också en del gäster. 3 mars fick vi besök av Markus Johansson som spelade sin musik 

och berättade om hur det är att vara kristen och leva med depression. 10 mars kom vår 

tidigare teamare Vilhelm Grimberg och undervisade om ”Andra religioner”. Sista gången i 

CREDO gästades vi av Marcus Lejon. 

I början av februari blev vi inbjudna till Östrabo för en träff med Biskop Fredrik Modéus och 

andra ungdomsgrupper från närområdet. Detta fick bland annat följden att Fredrik frågade om 

vi ville vara med och arrangera en lovsångskväll i domkyrkan – vilken tyvärr fick skjutas 

fram på grund av Corona. 

Den 13-15 mars var Hope For This Nation på besök i Älmhult - men detta besök kantades 

mycket av Corona-pandemin som då slog till på allvar. 

I den förvirring som rådde bestämde vi i församlingen att pausa fysiska ungdomsträffar två 

veckor. Vi hade dock digitala träffar med bland annat Q/A (Questions/Answers – frågor och 

svar). Det bör stå med i vår verksamhetsberättelse att flera ungdomar var mycket besvikna på 

hur vi hanterade denna situation. En sa: ”När vi tyckte att allt var som jobbigast och behövde 

kyrkan som mest, då ställde ni in. Det är det sämsta ni gjort”. 
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Ganska snart kunde vi dock dra igång fysiska träffar – men flera saker kom av sig. Vi skulle 

bland annat åkt på en resa till Uppsala och vår traditionsenliga övernattning i 

församlingshemmet under påsklovet fick ställas in. 

Annat kunde vi dock genomföra: En mycket fin kväll som jag kommer ihåg var när vi tittade 

på en film (”Ruby Sparks”) och hade utifrån den en väldigt bra diskussion om hur Gud 

förhåller sig till oss människor och vår fria vilja. 

Sommaren blev dock en stor revansch när många från ungdomsgruppen var med som faddrar 

i lovkonfirmandernas grupp med läger och hajk. 

Höstterminen 

Eftersom båda konfirmandgrupperna konfirmerades på sensommaren hade vi nära kontakt 

med dem precis innan terminsstarten. Detta gav stor effekt och vi hade under höst terminen 60 

inskrivna ungdomar i DELUX. De första träffarna snittade vi mellan 45 och 50 personer och 

ungefär så många fortsatte att vara engagerade året ut (det kom till och med till några 

ytterligare). Mot slutet av året märkte vi dock hur några gled ifrån (mycket på grund av de nya 

restriktionerna). 

En stor nyhet för höstterminen var att Maja Håkansson började arbeta i vårt team (”uthyrd” av 

Stenbrohult). 

Hösten kickades igång med en 

härlig kväll då Hans Weichbrodt 

gästade oss för att prata om ”Kan 

Gud använda mig, och hur då?”. 

Det blev en mycket bra start på 

terminen och här sattes också tonen 

för framtiden. Eftersom vi var så 

stor grupp fick vi tänka till särskilt 

med tanke på Corona. Samlingarna 

var framförallt i stora salen och vi 

delade sedan upp oss i mindre 

grupper. 

Under hösten hade vi en serie av bibelstudier där vi gick igenom Efesierbrevet. Ungdomarna 

fick läsa aktuellt textavsnitt i smågrupper och diskutera utifrån fyra ord: Vad hittade du för 

Uppmuntran, Utmaning och Undran i texten? Samt vilken vers är den Ultimata? Sedan delade 

Maja och Johannes på uppgiften att ha genomgång av textavsnittet. 

I september, under församlingens visitation från stiftet, fick vi besök av domprost Christopher 

Meakin och stiftsmusiker Åsa Johnson. Maja hade undervisning om att växa i tro – men på 

slutet fick ungdomarna berätta om sitt engagemang i församlingen. En slående händelse var 

när Chris frågade de ca 45 ungdomarna hur många som kom från ”kristna familjer”. Två 

räckte upp handen. 

2-4 oktober åkte vi med 40 ungdomar till Göteborg och klev ombord på Elida för en helgs 

segling. Detta var mycket uppskattat! Helgen varvades med segling, lekar, gemenskap, 

bibelstudier och mässa. Vi fick väldigt positiv respons på resan. Att komma iväg och göra 

något så annorlunda bidrog verkligen till gemenskapen och att sätta sitt liv i perspektiv. 
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Besättningen var helt otrolig både i hur de 

spred glädje och vittnade om sin tro. När vi 

steg i land pratade ungdomarna redan om att 

vi borde göra om det. 

I slutet av oktober kom en ny våg av Corona 

till Älmhult, och vi fick därför ställa in vår 

övernattning på höstlovet. I december 

infördes striktare restriktioner och vi 

försökte hela tiden anpassa oss på bästa sätt. 

Vi delade upp oss i mindre grupper, hade 

utomhusaktivitet och försökte ha digitala 

aftonböner på kvällarna. Men det var väldigt 

tufft att hålla igång en bra verksamhet. Vi tappade mycket av den fart vi hade haft under 

terminen, trots att vi på många sätt la ner mer energi i arbetet. 

Detta till trots har vi fått se många ungdomar växa i tro, bli frimodiga som unga ledare och ta 

stort ansvar i församlingslivet. En stark erfarenhet är från när vi bad för varandra i mindre 

grupper och lyssnade in Guds röst. Vi fick flera vittnesbörd om hur Gud verkligen mötte oss 

där och talade in i våra liv. 

Lovsångsteam 

Under 2020 leddes 

församlingens lovsångsteam 

ideellt av Hanna Widell. 

Teamet har bestått av ca 7-

10 personer, och de har övat 

på onsdagar. Framförallt har 

de lett lovsång i 

ungdomsgruppen och på 

läger, men har också 

medverkat regelbundet på 

söndagens gudstjänster, 

ungefär en gång i månaden. 

Det är en oerhört stor 

rikedom för vår församling: först och främst att lyfta in lovsångens tillbedjan i gudstjänsten, 

men också som ett sätt för ungdomarna att ta eget ansvar och få bidra i gudstjänstlivet, samt 

skapa igenkänning för ungdomar som kommer till kyrkan. 

Kamerateamet 

I och med Covid 19-pandemin och de restriktioner som infördes var vi väldigt snabba med att 

börja live-sända gudstjänster. Från och med den 22 mars sände vi alla våra huvudgudstjänster, 

först via Facebook för att under sommaren gå över till YouTube. 

Till en början använde vi en enkel systemkamera som vi anslöt till en dator med hjälp av ”tv-

kort” för att sedan streama via programmet OBS. Vi prioriterade snabbt bättre ljud och lånade 

ett ljudkort så att vi kunde ansluta vår ljudmixer till sändningen. 
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Marcus Lejon hittade ett stipendium hos 

Ingvar Kamprads stiftelse riktat för att bryta 

isoleringen bland de äldre, och därifrån fick 

vi en stor donation. Detta gjorde att vi 

kunde köpa in en videomixer och två bra 

videokameror. Vi köpte även LED-

belysning. Med detta som grund kunde vi 

sedan ordna animeringar till sändningar via 

en dator med ett program som vi sedan 

tidigare ägde (Propresenter). 

Vi har under året lärt oss från arbetet från 

scratch, men är nu på en relativt hög nivå. 

Som exempel kan nämnas hur vi förinspelade konfirmationsdramat för att sedan livesända 

konfirmationer (med max 50 deltagare på plats i kyrkan) och i sändningen klippa in det 

förinspelade dramat via videomixern. 

För att sköta sändningarna behövs volontärer. Även om en enklare sändning kan skötas själv, 

behöver vi nu två kameramän och en som sköter videoväxling och grafik för att nå full 

potential. Under sommaren var det en av ungdomarna i ungdomsgruppen, Albin Käll, som tog 

ett extra stort ansvar och blev sedermera kamerateams-ansvarig. Under hösten hade vi sex 

volontärer som turades om att sköta alla sändningarna söndag efter söndag (Sammi David, 

William Skarstedt, Jack Bromihn, Melker Svensson, Felipe Jonasson och Albin Käll). 

Under året spelade vi också in en 

del övriga filmer som sedan 

sändes i efterhand: luciatåg, 

barnmusikal, adventspsalmer och 

andakter mm. 

I slutet av året fick vi ytterligare 

pengar från ett stiftsstipendium 

och kunde utöka vår utrustning 

med nya mikrofoner, trådlösa 

myggor och en PTZ-kamera. 

Vår satsning har mötts av mycket 

positiv respons – och det är en 

stor glädje att vi kan producera 

sändningar där vi varken behöver skämmas för innehåll eller utseende. De live-sända 

huvudgudstjänsterna plus konfirmationerna (totalt 56 st) hade i genomsnitt 26 anslutna 

enheter igång under sändningen. Flest tittare hade vi första advent med 95 st (det var också då 

8-personersgränsen trädde i kraft). 

Att LIVE-streama gudstjänsterna känns som något för framtiden – även om vi nu är många 

som längtar till att dess nödvändighet skall upphöra. 

Johannes Leckström, komminister 
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Solistprogram med musikstudenter i fastetid 

Körsång med säkerhetsavstånd 

KYRKOMUSIK - ORGANISTEN 

Även kyrkomusiken drabbades hårt av pandemin under 2020. Smålandsposten 
skrev i en artikel den 20 januari att det väntade en ”tonsäker vår” i Älmhult. Så 
var det planerat.  

Många var de arrangemang som fick ändras eller ställas 

in. Ett exempel är Palaestra Vokalensemble från Lund, 

som ersattes av en solokonsert med studenter vid 

Musikhögskolan i Malmö. Stråkkonserten med ”Tempo 

Strings”, Elviskonserten med körer, kompgrupp och 

solist, Gospelmässa med Joy Singers från Ljungby och 

Faurés Requiem med Musiklinjen vid Kävesta 

folkhögskola tillhörde de arrangemang som fick ställas 

in. 

Det som var möjligt att genomföra var orgelkonserter och 

lunchmusik. Långfredagen framförde en kvartett ”Stabat 

Mater” av Pergolesi.  

Vokalensemblen 

Vokalensemblen har varit ungefär 20 medlemmar, men 

när Corona slog till vågade flera körmedlemmar inte 

längre delta i övningarna. Med minskad kör har dock 

Vokalensemblen lyckats hålla igång under större delen 

av året. Det var först i november och december som de 

hårdare restriktionerna gjorde det omöjligt att fortsätta. 

Dock deltog några korister i ”koralkör” vid mässorna, 

där de satt framme i koret och fick utgöra blickfång i 

webbsändningarna. 

Körens planerade resa till Pommern fick tyvärr ställas 

in, liksom julavslutningen. 

Inför 2021 planeras körövningar som även sänds via 

Zoom, men där distansdeltagarna är med utan att själva höras, 

vilket kan göra det lättare att hantera. 

Mixturen 

Mixturen medverkade i mässor under våren och höstens inledning, men alla större 

arrangemang ställdes in, t.ex. Valborgssjungande och Elviskonsert. Planerna på ”Människan 

och Skapelsen” tillsammans med Stenbrohultskören i oktober, fick också skrinläggas. 

En del körmedlemmar deltog som koralkör och det har blivit ett värdefullt inslag i 

webbsändningarna. Eftersom många korister är i riskgrupp, har endast en handfull vågat 

fortsätta över årsskiftet, trots att övningarna alltid varit i kyrkan med säkerhetsavstånd.  

Därför får Mixturen under 2021 omvandlas till att bli en ren koralkör, där man också deltar i 

psalmplanering inför söndagens mässa. 
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Med maxgränsen 500 personer kunde vi fira  

lovsångsmässa i mars 

Fyrhändig lunchmusik i maj 

Antalet medlemmar är nästan omöjligt att fastslå. Vilka som kommer tillbaka efter 

vaccination och vilka som finner en naturlig slutpunkt för sitt körsjungande är svårt att veta. 

Gospelkören 

Inför höstterminen 2020 annonserades om starten för en ny kör, Gospelkören. 

12 deltagare nappade på inbjudan, trots omständigheterna. 

Kören hann medverka vid en söndagsmässa, innan restriktionerna slog till. 

Tanken är att kunna fortsätta, om än utan att kunna satsa på någon värvningskampanj i 

nuläget. Även vad gäller Gospelkören finns intresse för att kunna följa repetitionerna via 

nätet. 

Gudstjänster 

Vid mässor har lovsångsteamet medverkat vid 

några tillfällen.  

Förhoppningsvis skall man kunna utveckla ett 

visst samarbete med Gospelkören, eller i vart 

fall är ambitionen att kunna musicera med 

kompmusiker när denna kör medverkar. 

I samband med begravningar gäller principen 

med levande musik. Detta innebär att önskemål 

från sorgehus ibland måste arrangeras från pop 

eller jazz till funktionell orgelmusik. 

Orgelundervisning 

Under 2020 började Maja, en 13-årig tjej, att ta orgellektioner. Varannan vecka har hon haft 

lektion och har haft tillgång till övningstid på orgeln. 

Ännu är det för tidigt att offentligt framträda, men under 2021 skall församlingen kunna få 

ges prov på orgelelevens musicerande. 

Orgeln i Älmhults kyrka genomgick omfattande reparationer efter blixtnedslaget i november 

2019.Flera registerandrag och Chimes hade slagits ut av åskan, men kunde lagas med hjälp av 

råd från Italien och USA. Den årliga stämningen och översynen fick dock läggas på is p.g.a. 

pandemin. 

Konserter och lunchmusik 2020 

Orgelkonserter och lunchmusiken kunde 

genomföras, om än med viss anpassning. Vid de 

första lunchmusiktillfällena kunde det bjudas på 

baguetter i tältet.   

Konserterna kunde också sändas via nätet.  
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KONSERTER I ÄLMHULTS KYRKA 2020 

Datum Tid Namn Delt 

2020-01-30 12:10 Lunchmusik med Oskar Janner 65 

2020-02-27 12:10 Lunchmusik med Samuel Sassersson, Malmö 60 

2020-02-29 17:00 Konsert med Sebastian Johansson, Stockholm 23 

2020-03-14 17:00 Solokonsert i fastetid. Musiker från Malmö MHS. 36 

2020-05-28 12:10 Lunchmusik med Linda Färdigh & Åsa Johnsson 14 

2020-08-27 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson 24 

2020-09-19 17:00 Orgelkonsert med Anders Johnsson, Malmö 53 

2020-09-24 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson 31 

2020-10-29 12:10 Lunchmusik med Max Kristiansson 21 

2020-12-17 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson 6 

 

 

Patrik Sassersson 

Organist  
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Rune Söderlund håller bibelstudie på askonsdagen 

UNDERVISNING 

Samtalsgruppen 

Detta år blev antalet möten kraftigt reducerat p g a den coronapandemi som från mars månad 

drabbat samhället med restriktioner som följd, en pandemi som alltjämt pågår.  

De 5 samlingar som ägt rum har varit på torsdagskvällar kl 19.00-21.00, med kaffestund, 

andakt följd av Bibelstudium.  

Studieboken ”Kring livets träd - Bibelns tillkomst och innehåll” av Bo Johnson, är vårt 

nuvarande material och utifrån denna bok vandrar vi genom Nya Testamentet, bok för bok.  

Under de möten som ägt rum 2020 har följande behandlats: 

- ”Bibeltrafik”. Vi avslutade ett tidigare utdelat uppslagshäfte. 

- Synoptikerna Matteus, Markus och Lukas i jämförelsestudier.  

Material med tabell utdelad till alla. 

- Johannesevangeliet. 

- Apostlagärningarna. 

- Romarbrevet. 

 

Per-Rune Svenson, komminister 

 

Alpha 

Alpha 2019 avslutades i 

januari 2020 med en heldag 

på Strandhems 

missionsgård. 

Under hösten 2020 startades 

en ny Alphakurs i Älmhults 

församling. Alphakursen 

genomfördes varannan 

måndagskväll. Johannes 

Leckström har varit 

huvudansvarig för 

undervisningen, men vissa 

pass har hållits av Marcus 

Lejon och Agneta Grimberg. Ett team med smågruppsledare och matansvarig har varit viktiga 

medarbetare i Alphaarbetet. Omkring 25 personer deltog i kursen (inklusive ledare). I början 

av november fick Alphakursen pausas på grund av coronapandemin. Målsättningen är att 

kursverksamheten ska återupptas i september 2021. 
 
Marcus Lejon, kyrkoherde 
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Bibeläventyret 

Bibeläventyret har som så mycket annat påverkats av Corona. Dels på grund av allt extra 

arbete med live-sändning och dylikt, men framförallt då skolorna pausar alla externa besök i 

perioder. Jag hann dock genomföra GT-äventyr på Gemöskolan och, efter att ha skjutit fram 

det många gånger, på Elmeskolan. Jag hade bokat in NT-äventyr på Gemöskolan under 

höstterminen, men dessa fick skjutas upp. 

Johannes Leckström, komminister 
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Älmhults kyrkas 90-årsjubileum i mars 2020 

fick ställas in med kort varsel. 

Bilden är tagen under kyrkans byggnation. 

MISSION 

Till församlingens missionsuppdrag hör att föra nya generationer till Jesus Kristus genom att 

inbjuda till dopundervisning och dop, konfirmation och ett sakramentalt kyrkoliv. Älmhults 

församling ser sig inställd i det sammanhang som Jesus angav, då han bad ”Liksom du har 

sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen...” (Johannes 17:18). 

Församlingens primära missionsuppdrag gäller den lokala församlingens område och de 

människor som bor eller tillfälligt vistas inom detta. Församlingens medarbetare (anställda, 

förtroendevalda och ideella) har alla ett stort och gemensamt ansvar som de viktigaste 

redskapen för att visa vägen och uppmuntra andra människor till ett liv i Kristi efterföljd och 

kyrkans gemenskap. 

Den lokala missionen har också yttre former genom dagspressen, sociala medier, affischer 

och inte minst genom församlingens egen tidning Kyrkbrevet, som sänds med post till 

samtliga hushåll. Information om församlingen och kontaktuppgifter lämnas på hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/almhult med bl a aktuell information om gudstjänster och konserter, 

uppgifter om barn- och ungdomsarbetet, konfirmandarbetet, diakonin, kyrkomusiken och om 

kyrkliga handlingar. Älmhults församlings digitala arbete har i mycket hög grad utvecklats 

under 2020 med till exempel täta uppdateringar på Facebook och Youtubekanal (se 

verksamhetsberättelsen för webbsändningarna). Denna satsning har varit möjligt tack vara 

engagerade medarbetare (anställda och ideella) samt ett ekonomiskt bidrag från 

Kampradsstiftelsen. 

Älmhults församling målsättning ät att mot alla människor visa öppenhet med ett inbjudande 

förhållningssätt i riktning mot ett tydligt centrum i Jesus Kristus. Församlingen har genom 

kollekter, förbön och anslag lämnat stöd åt internationell diakoni och mission bland annat 

genom Svenska kyrkans internationella 

arbete. 

Älmhults kyrka är den tydligaste 

manifestationen för kristen närvaro i 

bygden. Till utåtriktade aktiviteter med 

missionsperspektiv som planerats till 2020 

hörde Älmhults kyrkas 90-årsjubileum, 

som dock fick ställas in på grund av 

pandemin. Älmhults kyrka har under året 

hållits öppen i så hög grad som möjligt 

med möjlighet till ljuständning, 

förbönslåda och tillgång till bokbord. 

Närmiljön runt kyrkan och kyrkogården 

har tillsammans med kyrkobyggnaden en 

uppgift att vittna om församlingen som en 

inbjudande gemenskap till kristen tro och 

bekännelse. Församlingen är angelägen om att kyrkobyggnaden och andra byggnader som ägs 

av församlingen är i gott skick och i sina funktioner får vittna om inte bara ett historiskt 

förflutet utan framför allt om församlingen som en levande realitet i nutiden. 
 
Marcus Lejon, kyrkoherde  



 

Verksamhetsberättelse 2020 Sida 35 

DIAKONI 

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder ”tjänst eller tjänande” och har sitt ursprung i 

Apostlagärningarna 6. I varje kristen församling finns en ”diakonal hållning” av något slag, 

en gemenskap, ett förhållningssätt för hur vi tar hand om varandra, ser på varandra både i 

församlingen och i det samhälle och den värld vi tillhör. Det är inte bara en fråga om ”vi och 

dom” utan också om ”oss”. Vi behöver alla vid något tillfälle i livet ta emot stöd och ge stöd 

och omtanke. 

Diakonen i församlingen har ett särskilt ansvar för arbetet, men det är alltså inte bara 

diakonen som ”gör” diakoni, det gör vi alla på olika sätt. 

Hembesök 

I mitt arbete som diakon gör jag hembesök så ofta jag har möjlighet både i hemmen och på 

våra äldreboenden. Uppvaktningarna till församlingens 80, 85, 90, 95 och 100-åringar görs 

oftast av församlingens präster och diakon. 2020 blev det 15 sådana uppvaktningar. Pga 

Covid -19, som drabbade oss under våren, har jag inte kunnat göra så många hembesök och 

inte heller uppvaktningar. Vi har inte varit på Almgården/Nicklagården med gudstjänster, 

sångstunder och hembesök sedan mitten av mars. Hembesök har ersatts med några 

promenader och mycket telefon. Vi har gjort några samlingar utanför Almgården/Nickla-

gården, då Unga Röster, Jubilatekören eller Mixturen var med och sjöng. 

Diakonigruppen och ideella insatser 

Diakonigruppen träffas en gång per månad under terminerna för att planera arbetet och för 

god gemenskap och samtal. Vi har varit 7-10 deltagare på våra träffar. Gruppen har ordnat 

”Träff för alla” och ”Stilla dag” under våren. Några går till Nicklagården och Almgården och 

sjunger med de boende, i samarbete med terapin. Tyvärr blev 11 mars sista gången vi kom till 

Almgården innan Covid stängde möjligheten för besök. Sommarens ”kyrkresa” gick inte ens 

att planera eller genomföra pga Covid. Men vi gjorde två Sommarcaféer i augusti på 

gräsmattan utanför Kyrkbacksgården. Vi hade tur med vädret och fick sol och värme och 

Vidar Lundbeck respektive Bengt-Eric Ericsson bjöd på sång och musik var sin dag. Det kom 

25 personer första gången och 30 personer andra gången. 
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Under våren försökte vi ett projekt som vi kallade ”Ring en vän”. 

Det var ett telefonnummer som bemannades av 70+:are som var 

isolerade till följd av risk för smitta. Tanken var att som isolerad 

kunna ringa till någon för att prata en stund, med någon som vet 

hur det är att vara isolerad, med någon som är i samma situation. 

Vi gjorde det tillsammans med alla församlingar i kommunen och 

Pingstkyrkan. Vi fick mycket publicitet genom olika tidningar, 

radio och annonser men tyvärr var det ingen som ringde. Det är 

nog ett väldigt stort steg att ”våga” ringa. Men det var väldigt roligt 

att så många var villiga att bemanna telefonen vid ett tillfälle i 

veckan, ca 15 personer ställde sig till förfogande runt om i 

kommunen. Vi höll ut under ca två månader innan vi gjorde en 

paus och under hösten lades numret ner. Vi har i alla fall provat. 

”Leva vidare”-grupp 

Pga pandemin var det svårt att genomföra en vanlig ”Leva vidare”-grupp. Vårens grupp blev 

därför en ”promenad”-grupp eller utomhus-grupp med 2 deltagare. Ledare var Agneta 

Grimberg. Under hösten kom 3 deltagare som träffades med säkert ”Corona-avstånd” i stora 

salen i Kyrkbacksgården. Ledare var Agneta Grimberg och Christina Rosén. Vi (Älmhults 

församling) erbjuder även övriga församlingar i kommunen att deltaga i grupperna. 

Sammanlagt deltog 2 personer från de andra församlingarna. 

Stilla dag 

Den 1 februari hade vi Stilla dag i vårt församlingshem. Vi var 10 deltagare. Berth Löndahl, 

Malmö, var ledare med temat ”Att be naturligt - Vi ber med Jesus. Om Herrens bön”. Höstens 

planerade Stilla dag med Jan-Åke Carlsson, Ljungby fick ställas in pga pandemin och 

smittspridningen, 

Träff för alla 

I diakonigruppen hjälps vi åt att skapa en samling som är tänkt att 

vara öppen för alla. 

Programmen under året har varit: 

- 7 februari ”Snapphanetid” Hans-Erik Frodig berättade (90 pers) 

- 6 mars ”Stava, Stina och Florence - Kvinnor från Huseby” 

    Lisbet Eriksson, guide på Huseby, berättade (43 pers) 

Efter dessa samlingar kom pandemin och vi kunde inte längre 

samla så många vuxna människor. 

Lisbet Eriksson som  

Florence Stewens 
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Trivselgruppen 

Under år 2020 inträffade den alltjämt pågående pandemin med coronaviruset. 

För Sveriges del innebar det att på våren infördes för hela samhället gällande restriktioner. 

Under perioden januari till och med andra veckan i mars hade Trivselgruppen sina möten 

enligt vanlig ordning. Därefter ställdes p g a pandemin alla torsdagsmöten in.  

Beslut vid årsmötet den 14 december om fördelning av föreningens återstående medel samt 

beslut om Älmhults kyrkliga syförening Trivselgruppens upphörande, i och med 2020 års 

utgång.  

Insamlade medel under år 2020 var drygt 5 900 kronor. Sammanlagd ställning på kontot för 

insamlade medel var drygt 34 900 kronor. Årsmötets beslut om kontots avslutande och 

fördelning av alla återstående medel blev till följande ändamål:  

Gåva till Älmhults kyrka för införskaffande av ikon föreställande Den Helige Sigfrid. 

Övriga ändamål var Abrigo, Operation Smile, ACT-Svenska kyrkan, Fontänhuset Trappan, 

Den Gode Herdens skola, Minna mottagningen, Elida samt SKUT-Svenska kyrkan i utlandet. 

Ledare för gruppen var Per-Rune Svenson.  

 

Pilgrimsgrupp/Tröstens trädgård 

Pilgrimsgruppen har inte kunnat träffas under 

året pga Covid -19 men eftersom vi hade en 

vana sedan tidigare att arbeta ihop en 

vandring för kyrkogården, gick det bra att 

göra på distans. Vi valde att börja lite tidigare 

än vi brukar, redan efter påsk, med att sätta 

ihop texter till skyltar till en runda på 

kyrkogården. Vandringen avslutas vid 

kyrkans södra gavel och blev en 

gudstjänstplats med ett fint nybyggt altare, 

byggt av Jonas Svensson. Temat detta år blev 

”Tröstens trädgård”, vilket även blev namnet 

för ”gudstjänstrummet” vid kyrkans södra 

gaveln. Det firades flera gudstjänster och 

andakter där under våren och sommaren. 

Skyltarna och gudstjänstrummet invigdes den 29 april. 

 

Församlingsdag för äldre 

Församlingsdag för äldre fick göra paus under hösten på grund av Covid.  
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Måndagscafé/måndagspromenaden 

Måndagscaféet på förmiddagar 

har varit en stor mötesplats för 

alla åldrar under väldigt lång tid i 

Älmhults församling. Gamla och 

unga har mötts och kunnat ses en 

förmiddag i veckan. Pga den stora 

pandemin som drabbade oss har vi 

fått tänka om många gånger, bl a 

vad gäller måndagscaféet. Under 

våren blev måndagscaféet ett 

friluftscafé på fm. På hösten blev 

vi tvungna att ”dela på åldrarna” 

och de unga samlades på fm och 

måndagscaféet flyttade till em, där 

diakonigruppens deltagare bidrog 

med olika aktiviteter, som 

promenad, högläsning, stickcafé, 

pussel, samtal/gemenskap och 

kaffe. Men även detta blev så småningom för riskabelt med tanke på smittspridningen. 

I mitten av november och in i december ordnade vi istället ”Måndagspromenaden”. Vi 

samlades utanför församlingshemmet på em, gick en runda i små grupper, längre eller kortare 

rundor, och avslutade med en kopp kaffe ute vid brasan. 14 december avslutades 

måndagspromenaden med promenad och/eller tipsrunda runt församlingshemmet, visning av 

det förinspelade luciatåget för 8 personer i taget inne i stora salen i församlingshemmet och 

glögg och pepparkaka vid brasan. Mellan 10-20 personer har kommit varje gång till 

måndagspromenaden. 

Tanken för framtiden är att eftermiddagens måndagscafé blir ett nytt inslag i församlingen 

som en blandning av Diakonigruppen, Trivselgruppen och Träff för alla och innehållet 

begränsas bara av vår fantasi och villiga deltagares idéer. 

Övrigt 

 Under 4 veckor i februari och mars var Birgitta Quittenbaum praktikant inom diakonin. 

 När Covid -19 blev verklighet under våren kallade kommunledningen till ”krismöte” med 

församlingarna och frivilligorganisationer för att tillsammans tolka situationen och hur 

man kan hjälpa 70+ som helst skulle vara i karantän. Eftersom det fanns goda krafter inom 

affärsrörelsen i Älmhults kommun behövdes ingen större hjälp med t ex inköp. Däremot 

behövdes lindring av ensamhet och isolering. Genom kommunens initiativ visar det på att 

det finns en sammanhållning och god vilja att hjälpas åt på många plan i vår kommun. 

 

Agneta Grimberg, diakon  
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BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

Antal tillhöriga i Älmhults församling som har avlidit under 2020 har varit 84 personer (96 

personer 2019). 

Antal gravsättningar: 66 st varav 8 st från andra församlingar. 

Antal borgerliga begravningar: 13 st. 

11 st gravsattes på Gamla kyrkogården. Av dessa var 4 st återlämnade gravplatser som 

återanvänds. 

23 st gravsattes på Nya kyrkogården. Av dessa var 8 st nya gravplatser och 2 st återlämnade 

gravplatser som återanvänds. 

32 st gravsattes i Minneslunden. 

Gällande våra skötselavtal finns det två skötselavtal kvar i begravningsverksamheten och 

resterande 236 skötselavtal finns i serviceverksamheten.  
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VAKTMÄSTERI 

2020 blev ett mycket speciellt år för alla. Vi fick ändra och ställa om vår verksamhet efter 

folkmyndighetens och regeringens regler. Restriktioner har gjort att vi haft begränsat med 

besökare i kyrkan. Detta har inneburit att vi har filmat alla gudstjänster vilket har gjort att vi 

fått lära oss ny teknik. 

Innan pandemin slog till hann vi med den årliga vaktmästardagen som i år arrangerades av 

Skatelövs församling. Som vanligt är det intressant och roligt att träffa kollegor i kontraktet. 

En guidad rundtur på Huseby var också spännande. 

Arbetet med den nya rampen vid sidoentrén påbörjades i början på året och pågick under 

våren. Nya räcken, beläggning framför kyrkan och plantering i anslutning till rampen ingick 

också i arbetet. 

I och med pandemins spridning stängdes kapellet och förbereddes som kylrum för kistor. 

Dessbättre har vi sluppit att använda det. 

”Tröstens trädgård” är namnet på vårt nya ”utekapell” i 

anslutning vid kyrkan. Vi tillverkade ett altare, bänkar 

och blomlådor som vi planterade blommor i. Under 

sommarhalvåret anordnades både gudstjänster, 

urnsättningar och morgonböner. Det var också slutmålet 

för en pilgrimsvandring som gick genom kyrkogården 

med olika stationer med bibelord på skyltar som 

vaktmästeriet tillverkat. 

Under året genomförde och förnyade vi en grävkurs och 

en skyliftkurs som krävs i arbetet. Många kurser var annars inställda under året. 

Som vanligt har vi haft många skötselavtal av fondgravar. Vi har planterat vår-, sommar- och 

höstblommor på 236 gravar. Dessutom sköter vi många enkelgravar och har även ett antal 

bevattningsavtal. 

Vi har fortsatt med gravsäkerhetskontroller. Det är ett arbete som fortskrider varje år på olika 

kvarter. Det är ett viktigt arbete både för kyrkogårdsbesökare och vår säkerhet. 

Maskinerna på kyrkogården används mycket. Därför får vi ibland förnya maskinparken och 

under året införskaffades en ny åkgräsklippare. 

Våra fina klockstaplar på Norregårds begravningsplats och församlingshemmet rengjordes 

och tjärades. 

På Norregårds begravningsplats har vi varit tvungna att sätta upp ett elstängsel pga 

vildsvinens härjningar. 

I slutet av året påbörjades ett omfattande arbete med att installera ett nytt brandlarm i kyrkan. 

Larmet kommer att bli färdigt och tas i bruk i början på 2021. 

Efter All helgonahelgen påbörjades renoveringen av minneslunden. Under tiden arbetet pågår 

har allmänheten fått sätta ljus och blommor på en tillfälligt ordnad plats framför kapellet. 

Under våren 2021 kommer det att planteras nya växter och blommor och dammen fylls då på 

med vatten. 

I kyrkan och ute på kyrkogården möter vi många människor både i sorg och glädje. Det är 

viktigt att vi finns för de som vill ha hjälp eller bara vill prata en stund.  
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Gökotta med personalen hos Jonas och 

Evy Svensson i Västervik, Pjätteryd 

MEDARBETARE OCH PERSONAL 

Älmhults församling har under 2020 

haft 18 (18) tillsvidareanställda varav 

12 (10) inom församlingsverksamheten, 

4 (4) inom begravningsverksamheten 

och 2 (2) inom service och 

administration. Till detta kommer 

mångdubbelt fler ideellt arbetande 

medarbetare, den största gruppen av 

ideella medarbetare är körsångare. 

Älmhults församling tillämpar Svenska 

kyrkans kollektivavtal. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete har bedrivits under 

hela året. Företagshälsovården och 

Växjö stifts själavårdscentrum har i 

dessa sammanhang varit viktiga externa resurser. 

Som kyrkoherde har jag strävat efter att ha en god 

tillgänglighet för medarbetare och allmänhet. 

Församlingens kris- och beredskapsgrupp har varit en viktig resurs för att hitta en strategi 

kring coronapandemins konsekvenser. Ett samråd i mars 2020 med förre smittskyddsläkaren 

Arne Runehagen, Region Kronoberg, blev riktningsgivande för församlingens arbete med att 

hitta en långsiktig, säker och hållbar strategi. Även senare under året har församlingen haft 

flera värdefulla avstämningar med olika företrädare för Smittskydd på Region Kronoberg.  

Personalmöte har hållits varje onsdag. Under året har under ledning av egen personal eller 

andra sakkunniga personer relevanta utbildningar hållits. En planerad personalresa till 

Helsjöns folkhögskola i Västergötland fick skjutas framåt på grund av pandemin. 

Under läsåret 2018/2019 fanns två ”teamare” i Älmhults församling. De gick en utbildning 

via Glimåkra folkhögskola med stor del av utbildningen förlagd som praktik i Älmhults 

församling. Eftersom vi tror att detta arbete är strategiskt rätt hoppas vi att församlingen under 

hösten 2021 kan återuppta detta arbete. En vakant ungdomsledartjänst har till viss del 

återbesatts genom samarbete med Stenbrohult församling. Försäljning av prästtjänst har 

genomförts till Göteryds pastorat. Tidigare samverkan kring konfirmandläsning med Göteryds 

pastorat har, liksom försäljning av administrativ tjänst till Stenbrohults församling, fortsatt 

under året.  

Välfungerande och framgångsrikt församlingsarbete är i hög grad en fråga om personligt 

engagemang, trohet, långsiktighet och flexibilitet. Många anställda, ideella och 

förtroendevalda medarbetare i Älmhults församling har genom åren arbetet på detta sätt. 

Kravet på flexibilitet och förmågan till snabb och samtidigt reflekterad omställning har varit 

särskilt viktigt under året som gått. Jag är imponerad och tacksam över resultatet (som 

illustreras på många sätt olika sätt i denna verksamhetsberättelse).  

 
Marcus Lejon, kyrkoherde 
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VISITATION 

Under 2020 genomförde domprost Christopher Meakin och notarie Åsa Johnsson på uppdrag 

av biskop Fredrik Modéus en visitation i Älmhults församling. Visitationsarbetet är ett sätt för 

Växjö stift att tydliggöra biskopens omsorg, tillsyn och intresse för arbetet i en viss 

församling. För Älmhults församling blev visitationsprocessen bland annat ett värdefullt 

redskap i arbetet med en ny församlingsinstruktion. Domprost Christopher Meakins tal från 

visitationsstämman finns som bilaga till denna verksamhetsberättelse 
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