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För att lysa dem ...

Biskop Fredrik Modéus skriver till oss: 

”När det stormar ska det lysa i fyren”. 

Älmhults församling vill just i denna tid 

vara en fyr som lyser varmt av kristen tro 

och närvaro. Formerna för församlingens 

arbete måste ständigt på nytt anpassas 

efter omständigheterna.  

Till Guds folk under deras ökenvand-

ring i mörker och ovisshet visade Herren 

en väg igenom och gav ny kraft: Om natten 

gick Herren i en eldpelare för att lysa dem. 

Så kunde de vandra (2 Moseboken 13:21). 

Vi vandrar tillsammans, ibland nära och 

bland mera på avstånd.

I den allra mörkaste av årets nätter föd-

des han som är vår fyr, vår framtid och 

vårt hopp: Jesus Kristus.

Klart det strålar mitt i natten som en 

fyrbåk, Jesu namn. Seglaren på farligt 

vatten leds till nådens trygga hamn.

(Svensk psalm 716:2)

Välkommen till detta Kyrkbrev och till 

Älmhults kyrka!

Alltid älskad, aldrig 
bortglömd
MARIE ARNFJELL

Tro, hopp, mod och förtröstan är ledord för för-

fattaren. Boken innehåller en samling krönikor 

från tidningen Junia som förmedlar en tro på 

Gud och den gränslösa trofasthet han gång på 

gång visar. Vad händer när jag möter prövning-

ar? Hur handskas jag med min rädsla? Hur ska 

jag våga börja om? Hur handskas jag bäst med tiden? Detta är en del 

frågeställningar som behandlas i boken. Den innehåller 19 kapitel med 

tänkvärda ord. Jag tycker att boken passar bra att läsa ett kapitel i taget 

och sedan inbjuder den till eftertanke.

”Jag tror att Gud vill hjälpa oss få rätt perspektiv på hur vi lever livets 

oförklarliga, tokiga, jobbiga men mest fantastiska resa.”

Marie Arn� ell är chefredaktör för tidningen Junia och grundare av 

organisationen Sisters International.

Ljudet av tystnad
TOMAS SJÖDIN

”Den goda tystnaden handlar mer om att hitta 

tonen än att bli tyst, inte om vad man vill slippa 

höra, men vad man längtar efter att få höra.”

Detta skriver Tomas Sjödin i den här boken. 

Med utgångspunkt i en ensam resa genom Wyo-

ming skildrar han upptäckten av en tystnad som 

är direkt utrotningshotad i vår värld. På ytan är 

allt sig likt men under ytan är förändringen total. 

I tystnaden fi nns dörrar till världar och vidder. ”Tystnaden är inte målet, 

den är början på en väg som leder ut i bönens vidunderliga, rymliga och 

rika universum.”

Ljudet av tystnad är en djupt personlig berättelse om konsten att 

värna det inre livets helhet.

Tomas Sjödin är författare, pastor, föreläsare och krönikör.

I dina händer.
En liten bönbok.
Detta är en väldigt fi n liten bok för de minsta 

med texter av bland annat Britt G Hallqvist, Lina 

Sandell, Margareta Melin och Göte Strandsjö. 

Åsa Resman Appelgren har gjort bedårande il-

lustrationer. Här fi nns böner för det mesta som 

händer under dagen.

ALLMÄN INFORMATION

Dop kan hållas i samband med ordinarie 
gudstjänst samt vissa lördagar.

Församlingens präster och diakon fi nns till 
hands för enskilda samtal och själavård. 
Det fi nns 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.

MARCUS LEJON
kyrkoherde

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN



Skördegudstjänst på Tacksägelsedagen den
11 oktober med domprost Christopher Meakin.

Under några intensiva dagar i september visiterade vi Älmhults för-

samling på biskop Fredrik Modéus’ uppdrag. En visitation är uttryck för 

biskopens och stiftets omsorg om församlingslivet. Församlingen får 

möjlighet att titta på sig själv genom andras ögon och upptäcka allt det 

fi na som faktiskt görs och som kanske tas för givet i vardagen. Dessutom 

kan vi fundera tillsammans över utmaningar och det som kan utvecklas. 

Vi hade intressanta möten och givande samtal med församlingsmedlem-

mar, medarbetare, ideella och förtroendevalda. Dessutom fi ck vi träff a 

representanter för andra delar av samhället i Älmhult. Vi fi ck bl a uppleva 

gudstjänstglädje och fi n musik, se barnverksamheten, möta engagerade 

ungdomar, höra om det diakonala arbetet och prata om de viktiga stöd-

funktioner som också gör att församlingsverksamheten och begrav-

ningsverksamheten fungerar väl. Vi vill tacka för allt detta. Det var en 

glädje att se att församlingen har goda förutsättningar för sitt uppdrag.

Vi ber Gud välsigna er i Älmhult.
CHRISTOPHER MEAKIN, domprost och visitator

ÅSA JOHNSSON, stiftsmusiker och notarie

Hälsning till Älmhults församling

Dan Bülow och Melia Welander 

berättar varför de är kristna.

BILDER FRÅN VISITATIONEN



Bibelutdelning till församlingens 6-åringar 
i slutet av september. Alicia Lundberg och 
Esther Sernefell.

Söndagsskolan samlas 

i Kyrkbacksgården.

Malin har värderingsövningar med våra konfi rmander 

en helt vanlig torsdag i oktober. DELUX – ungdomskväll i Församlingshemmet

Livlig och hjärtlig auk-
tion i Kyrkbacksgården. 
Totalt samlades det 
in drygt 4 000 kr till 
Världens barn. Tack för 
era bidrag!

Glada 
auktionsropare!

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET



STAFETTPENNAN

”NÄR JULDAGSMORGON GLIMMAR…” Unga Röster tågar 

sjungande in i Älmhults kyrka, bärande fi gurerna till den 

nyinköpta julkrubban. Så inleddes den direktsända TV-

jul ottan 2002, efter förinspelade bilder på kyrkan utifrån 

med upplysta fönster och marschaller i snön.

Redan på våren kom förfrågan från Växjö TV om vi kun-

de tänka oss att ta hand om julgudstjänsterna. I 

november 2000 hade vi nämligen tackat nej 

till gudstjänst på trettondedag jul på grund 

av för kort framförhållning.

Nu fanns tiden och dessutom nyfi kenheten 

på hur en TV-produktion kommer till. Den 

8 maj var den första träff en då vi fi ck förut-

sättningar för sändningen. Bland annat skulle 

juldagens gudstjänst börja kl. 07.00. Detta var en 

timme senare än vanligt i Älmhult, vilket inte minst kör-

medlemmarna välkomnade.

I september planerade personalen gudstjänsternas 

innehåll och vilka som skulle medverka på juldagen res-

pektive annandag jul. Per Gunnar satte samman en spe-

ciell julottekör och Mia började förbereda Unga Rösters 

deltagande. Förutom repertoarer för körerna, så övades 

deras placering i kyrkan på ett begränsat utrymme och 

förfl yttningar så smidigt som möjligt. Från november 

hade vi sedan sju träff ar med olika TV-folk – fotografer, 

ljudtekniker, passare, mixer, bildingenjör, grafi ker, scripta, 

studioman, producent – sammanlagt 16 personer.

Närmare jul anlände OB-buss och ljudbuss från Malmö, 

plus ett mindre fordon. Sällan har vi sett så mycket kabel! 

Som långa ormar ringlade de från bussarna, in genom 

ett fönster i sakristian och vidare ut i kyrkan till mikro-

foner, kameror och lampor. Över några bänkrader hade 

byggts plattformar för bemannade, fasta kameror och i 

mittgången rullades en rörlig kamera.

Övningar på plats ägde rum den 22 och 23 december, 

medan julafton blev en ”mellandag”.

Med tanke på all dyrbar utrustning ute och inne, 

hade en nattvakt hyrts in av TV. Eftersom ky-

lan gjorde sig kraftigt märkbar fi ck vakten 

husera i Kyrkbackssalen, med utsikt över 

kyrka och fordon. Några av TV-folket, som 

hade långa hemresor, hade hyrt in sig på oli-

ka ställen i Älmhult för att vara på alerten kl. 

06.00 juldagens morgon då genrepet började. 

Samtidigt förberedde Lena frukost i prästgården 

för alla medverkande.

Efter annandagens högmässa kl. 10.00 gick det sedan 

undan och kl. 14.00 var bussarna och TV-folket redo att åka 

hem. Det hela blev en ny erfarenhet för Älmhults försam-

ling och för oss som hade förmånen att följa med på resan.

Det dröjde inte länge förrän responsen kom. Ett fem-

tiotal kort, brev, mail och telefonsamtal, från Boden och 

Vännäsby i norr till Malmö i söder, från Lidingö och Kalmar 

i öster till Alingsås och Göteborg i väster, strömmade in. 

Tänk att människor, i olika åldrar, från vårt avlånga land 

gav sig tid att reagera och höra av sig. Det kändes bra!

Nu önskar vi er i Älmhult en välsignad julhelg 2020 och 

ett gott nytt år 2021.

Öland i november,
LENA OCH INGMAR LENDAHLS

EN NNESÄR V-JUL  ÄLHLT



DET ÄR LÄTT ATT DRABBAS AV IDENTITETSKRIS i vår 

tid av snabba förändringar och mängder med information 

att ta ställning till. Vem är jag mitt i allt detta? Samma 

sak gäller för kyrkan – Vad är egentligen kyrkan, och hur 

förhåller hon sig till resten av världen?

Bibeln talar om kyrkan som Guds tempel; en speciell 

plats för Guds närvaro som innebär en kallelse att leva 

heligt. Vidare beskrivs församlingen som Kristi kropp; 

Jesus händer och fötter som alla behövs för att sprida 

Guds rike. Och genom hela Bibeln samlar Gud åt sig ett 

eget folk av alla nationer och släkter genom Jesus nåd. 

Dessa beskrivningar hjälper oss att förstå kyrkans esse, 

men vill vi förstå hur kyrkan förhåller sig till resten av 

världen fi nns inget bättre bibelställe än att titta på vad 

Jesus säger om kyrkan som jordens salt och världens ljus.

Jag har inget naturligt historieintresse. Men det är 

svindlande att tänka på den där dagen för nästan 2000 år 

sedan då Jesus samlade sina lärjungar på ett berg och höll 

världshistoriens mest berömda och citerade tal: “Bergs-

predikan”. Ingen vettig människa kan ha tänkt att de tolv 

lärjungar som stod framför Jesus skulle kunna förändra 

hela världen. Ännu mindre efter att Jesus beskrivit vilken 

karaktär de skulle sträva efter som medborgare i Guds 

rike: Salig är den som är fattig i anden & som hungrar efter 

rättvisa, som är ödmjuk & mild, barmhärtig och fredssö-

kande samt beredd att sörja och lida för det goda. Det är 

en radikal motsats till dåtidens, men också dagens, ideal 

av att vara stark, självsäker och ta för sig.

Men Jesus är trots detta säker på sin sak: de kristna 

kommer att ha en speciell funktion i förhållande till värl-

den, och på sitt oerhört pedagogiska vis använder han 

två av de mest vardagliga bilder som fi nns: salt och ljus.

Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur 

skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än 

att kastas bort och trampas av människorna. 

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan 

inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man 

den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att 

den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus 

lysa för människorna, så att de ser era goda gärning-

ar och prisar er fader i himlen. (Matteusevangeliet 

5:13–16)

Den första bilden, salt, har en dubbel funktion. Dels ger 

det smak åt maten, men på den tiden var syftet framförallt 

TEMA: GUDS FOLK

Kyrkan: Jordens salt
och världens ljus



att bevara den från förruttnelse. Flera av Jesus lärjungar 

var fi skare och nu stod de och tittade ut över Genesarets 

sjö. Där saltade fi skarna sin fi sk för att kunna skicka iväg 

den långt bort över det romerska imperiet utan att fi sken 

förstördes. 

Nästa bild är ljus. Jesus säger att hans lärjungars goda 

gärningar kommer att skina för världen. Återigen kan vi 

se Genesarets sjö framför oss och hur båtarna i natten 

navigerade utifrån städerna som lyste på bergstopparna. 

Kyrkan ska visa vägen genom att leva som Jesus.

Vi kan vända på bilderna och fundera över vad dessa 

säger om resten av världen: Jo, att det är en mörk plats 

som ruttnar bort utan den kristna tron. Det är till viss del 

en överdrift, för Gud har gett oss goda institutioner såsom 

samhället och familjen som hindrar den värsta egoismen. 

Men precis som termodynamikens andra lag som säger 

att allt i tillvaron går mot sönderfall och mörker, kommer 

en kultur som inte har salt eller ljus att gå under.

För att åter fascineras av kyrkans historia: Genom att 

vara annorlunda, och vägra anpassa sig till romarrikets 

etik och praktik förvandlades en brutal kultur inifrån av 

den kristna tron. Den sekulära historikern Tom Holland 

har nyligen gett ut en bok om detta som visar hur kris-

tendomen präglat hela världen, med start i Europa. Där 

visar han hur de fl esta övertygelser som vi tar för givet 

idag kommer från kristendomen: Individens värde och 

frihet, att betona utbildning och forskning och omsorgen 

om de svaga genom exempelvis sjukhus och barnhem. 

Hur de kristna mötte sjukdom med generositet chocka-

de sin samtid. Kraften till detta kommer, enligt Holland, 

från centrum i den kristna tron: Jesus kors. Korset var 

ett uttryck för romarrikets maktmonopol, men vändes 

av de kristna till peka på kärlek till och med till fi enden.

Det är viktigt att lyfta fram kristendomens goda frukter, 

men den viktigaste uppgiften för kyrkan är att bevara 

evangeliet och låta ljuset från Jesus uppståndelse skina 

fram i världen till hopp om ett evigt liv. Ljuset ska inte 

döljas och saltet inte blandas ut med jord. För om kyrkan 

förlorar sitt ljus och sitt salt – då kan vi lika gärna stänga 

ner.

JOHANNES LECKSTRÖM, komminister

Förre kyrkoherden i Älmhults församling, Christer 

Svensson har avlidit. Han prästvigdes 1958 och un-

der några år i början på 1960-talet var han kyrko-

adjunkt i  Älmhult. Efter tjänstgöring i Östra Hoby 

(Lunds stift) och Aneboda återvände han 1985 till 

Älmhult. Han blev kontraktsprost i Allbo kontrakt 

1991, och gick i pension 2000. Vi minns Christer 

Svensson och hans gärning i vår församling med 

stor tacksamhet. I dödsannonsen angavs ett bibel-

ord, det är den gamle tempeltjänaren Symeons ord 

som nu blev Christers egna: Herre, nu låter du din 

tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon 

har skådat frälsningen. (Lukasevangeliet 2:29–30)

Christer Svensson har avlidit

MARCUS LEJON, kyrkoherde

Plats för bön och ljuständning.



Gemenskapens nödvändighet

Genom mänsklighetens historia har människan varit en 

social varelse. Vi har levt tillsammans med andra och li-

vet har också fått sin mening genom att människan levt 

i gemenskap med Gud. I Romarbrevet 14:7–8 heter det: 

Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin 

egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör 

vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.

John Donne skrev år 1624 i sitt poem ”Devotions”: ”No 

man is an Island, entire of itself; every man is a piece of 

the continent, a part of the main.” Alltså att ingen är en 

isolerad ö, utan att alla är en del av kontinenten, en del 

av helheten.

Vad har nu detta med musik att göra?

Jag anser att genom körsång och församlingssång ska-

pas en samhörighet mellan människor, ett samförstånd 

och känsla av gemenskap, som manifesteras genom att 

vi får sjunga tillsammans. Den som sjunger ber dubbelt, 

sade kyrkofadern Augustinus!

Därför har det varit en plågsam tid när vi un-

der pandemin inte kunnat sjunga tillsammans 

som vanligt. Detta gäller både inom kyrkan 

och på idrottsarenor. När man levt sig in i 

matcherna med hjärtats favoritlag så har det 

varit omöjligt att förhålla sig tyst och passiv. 

Tillsammans med andra supportrar har man 

hjälpts åt att sjunga fram laget till nya segrar. För 

egen del har jag saknat hockeymatcherna med Rögle i 

Ängelholm denna höst.

Men på något sätt måste vi hitta vägar framåt. Vi har 

haft körövningar med säkerhetsavstånd, kortare övnings-

pass och vi har även provat att öva via Zoom. Genom 

webbsändningar av gudstjänsterna har vi sjungit och 

bett tillsammans, även om inte den fysiska närheten varit 

möjlig. 

Den närmaste tiden är det inte möjligt att satsa på 

några större körsamlingar eller konserter inför knökfull 

kyrka. Detta får vi istället drömma om och hitta andra 

former för musicerande under tiden.

Jag vill nämna några musikaliska ljusglimtar under 

inledningen av 2021:

• Gospeldag med Jonas Engström från Stockholm Gos-

pelkörfestival den 14 februari. Denna söndag utmynnar 

i en gospelmässa kl. 17.00. Varmt välkommen dit! Du 

kanske blir sugen på att börja sjunga i någon av för-

samlingens körer på kuppen?

• Orgelkonsert med diplomorganisten Fredrik Alberts-

son, Landskrona, som tidigare var organist i Vetlanda. 

Detta äger rum lördagen den 27 februari kl. 17.00.

• Lördagen den 13 mars kl. 17.00 blir det en mu-

sikupplevelse av högsta klass, när vi får höra 

sångcykeln ”Winterreise” av Franz Schubert. 

Basbarytonsångaren Joakim Larsson (bild-

en) ackompanjeras av välmeriterade pianisten 

Markus Kvint. Växjöbördige Joakim har stud-

erat i Köpenhamn och vid Manhattan School of 

Music och har medverkat i uppsättningar med 

Köpenhamnsoperan och med Smålandsoperan.

• Lördagen den 29 maj är det Musikcafé i Församlings-

hemmet med Jubilatekören. Tema: Disney. Välkommen 

till en färgsprakande eftermiddag med härliga, välkän-

da sånger!

FRÅN ORGELPALLEN

PATRIK SASSERSSON, organist

KÄRLEKENS VÄG – GOSPEL PÅ FASTLAGSSÖNDAGEN/ALLA 
HJÄRTANS DAG MED JONAS ENGSTRÖM OCH MUSIKER
14 februari 2021

10.00 Övning
17.00 Gospelmässa
Jubilatekören, Gospelkören och andra nyfikna medverkar!
Kontakta Mia eller Patrik om du vill delta. 
mia.k.andersson@svenskakyrkan.se • patrik.sassersson@svenskakyrkan.se



Varje söndag sedan 
den 22 mars har 
Älmhults församling 
webbsänt en gudstjänst.

Söndagen den 4 oktober medverkade Vokalensemblen 
vid en musikgudstjänst i Hallaryds kyrka. Besökarna fi ck 
lyssna till vacker musik av bl.a. Bach och Riedel.

Genrep inför gudstjänst med 
Unga Röster och Jubilatekören.

På väg in för att fi ra gudstjänst. 

webbsänt en gudstjänst.

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET



PÅ GÅNG

EKUENIS HELG MED

STILLA G
våren 2021

Till våren planerar vi att ha en Stilla 
dag, en dag i tystnad och stillhet.

Församlingshemmet, Älmhult
(Storgatan) kl. 9.00–ca 17.00
Pris: 200 kr (kaff e, middag,

eftermiddagskaff e, frukt)
Vill du ha information och medde-
lande om när dagen blir av, hör av 
dig till diakon Agneta Grimberg på 

0476-561 86
agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

JULMUSIAL ME
UNGA RÖSTER

Trettondedag jul
6 januari kl. 16.00

JULHELGEN
24 dec

10.00 Samling runt krubban,
Barnkören och Unga Röster

23.00 Julnattsgudstjänst,
Jubilatekören

25 dec
07.00 Julotta. Mixturen

26 dec
10.00 Mässa

FÖL ME Å 
PROMEN!

När vädret tillåter och vi har
möjlighet så går vi gärna en runda 

tillsammans.
Se aktuell information på hemsidan, 
Facebook och affi  scher på kyrkans 

anslagtavlor.
Välkommen att höra av dig till
diakon Agneta Grimberg på

0476-561 86
agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

VÄLKOMEN PÅ 
JULKAFFE!

i församlingshemmet Storgatan, 
Älmhult

Vill du ha information om när
julkaff et kommer att vara, höra av 
dig till diakon Agneta Grimberg på

0476-561 86
agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

TERMNSSTR
VUENKÖRER
måndag 18 januari

Vokalensemblen kl. 18.30–20.30
onsdag 20 januari

Mixturen kl. 18.30–20.00
lördag 23 januari

Gospelkören kl. 10.00–13.00

Körledare Patrik Sassersson
0724-520 671

patrik.sassersson@svenskakyrkan.se

TERMNSSTR
BARN- C

UNGMSKÖRER
onsdag 13 januari

Barnkören (4–7 år) kl. 17.30–18.00
torsdag 14 januari

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

Jubilatekören (från 13 år)
kl. 18.15–19.45

Välkomna!

Frågor och anmälan till körledare 
Mia Andersson
0733-244 723

mia.k.andersson@svenskakyrkan.se

11–14 mars 2021



VAKTMÄSTARNAS HÖRNA

ÅTERKOMMANDE I
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tisdagar 08.30 Morgonbön
Onsdagar 08.30 Morgonbön
Torsdagar 08.30 Morgonmässa
Måndagscafé och samtalsgruppen
Startar när pandemiläget tillåter. Se aktu-
ell information på hemisdan, Facebook 
och affi  scher på kyrkans anslagstavlor.

Terminsstart
Onsdag 13 jan
Noaklubben 5–8 år 16.00–17.30 
Barnkör 4–7 år 17.30–18.00
Torsdag 14 jan
After School från 8 år 14.30–17.00
Unga Röster 8–12 år 17.00–18.00
Söndag 17 jan 
Söndagsskola 2–13 år 9.45–11.30
i Kyrbackssalen/Kyrkan

Måndag 18 januari
Kyrkis 0–6 år 9.30–12.00
Duvorna 3–6 år 10.00–11.30
Tisdag 19 januari
Babytisdag 0–18 mån 9.30–11.30 
”Mitt första år”-album V. 3–7
Torsdag 21 jan
Kyrkis med
musikstund 0–6 år 9.30–12.00

Välkommen att vara med!
www.svenskakyrkan.se/almhult

Minneslundens renovering är snart klar. Vi tackar 

för förståelse under ombyggnaden och hoppas på 

att alla tycker den förnyade minneslunden blir bra. 

Vattnet i dammen kommer dock inte att fyllas upp 

förrän till våren. I minneslunden är enbart gravljus i 

ljusbärarna och snittblommor i vasarna tillåtet . Allt 

annat (gravlyktor, krukväxter, gravdekorationer 

m.m.) kommer att plockas bort av vaktmästarna. 

Under hösten har klockstaplarna på Norregård och 

vid Församlingshemmet tjärats om.

Det är dags att börja tänka på att förnya eller 

teckna nytt gravskötselavtal. Priserna är något höj-

da för 2021. För mer information: kontakta vaktmäs-

tarna eller titta på församlingens hemsida. Avtalen 

ska tecknas senast 31 mars.

Vi ber er alla att vara noga med källsorteringen i 

soptunnorna på kyrkogården, allt för miljöns bästa. 

Det var trevligt att träff a så många besökare under 

gravsmyckningen inför Alla helgons dag. Tyvärr fi ck 

vi ställa in det uppskattade gravsmyckningskaff et 

på grund av pandemin.

Vi på vaktmästeriet önskar Kyrkbrevets läsare 

en God Jul och ett Gott Nytt År!

JONAS, BRITT-INGER, DANIEL,
NICLAS, SAMUEL OCH LENA

God Jul från vaktmästarna!

Hemstöpta ljus och almanackor fi nns till 
försäljning på bokbordet i kyrkan.

Luciafi rande från Älmhults kyrka fi nns tillgängligt digitalt från kl. 18 den 12 december.
Stöd gärna Lions insamling till förmån för en syskola i Nepal via Swish: 123 667 78 68.



VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst fi ras varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. För fullstän-
dig information se församlingens hemsida och Smålänningens veckoblad.
December
12 18.00 Luciahögtid med Jubilatekören. Endast digitalt.
13 10.00 3 advent • Mässa. Solist. 
20 10.00 4 advent • Mässa. Mariamusik med Therese Lejon.
24 10.00 Julafton • Julbön vid krubban. Barnkören och Unga Röster.
 23.00 Julnattsgudstjänst. Jubilatekören.
25 07.00 Juldagen • Julotta. Mixturen.
26 10.00 Annandag jul • Mässa. Gospelkören.
27 10.00 Söndagen efter jul • Mässa. Julens sånger och psalmer.
31 16.00 Nyårsafton • Nyårsbön med orgelmusik.
2021 – Giv o Jesus fröjd och lycka ett nytt år går åter in
Januari
1 16.00 Nyårsdagen • Mässa. Ekumenisk medverkan.
3 10.00 Söndag efter nyår • Mässa.
6 16.00 Trettondedag jul • Familjegudstjänst. Julmusikal med Unga Röster.
10 10.00 1 e Tret • Mässa. 09.45 Orgelstund.
17 10.00 2 e Tret • Gospelmässa med Jubilatekören.
  Terminsstart för söndagsskolan. 
24 10.00 3 e Tret • Mässa. Koralkör. Söndagsskola. 
28 12.10 Lunchmusik.
31 10.00 Septuagesima • Mässa. Mixturen. Söndagsskola. 
Februari
7 10.00 Kyndelsmässodagen • Familjegudstjänst. Barnkören och Unga
  Röster.
14 17.00 Fastlagssöndagen • Gospelmässa. Jubilatekören och Gospelkören.
17 18.00 Askonsdagen • Mässa.
21 10.00 1 i Fastan • Mässa. Vokalensemblen. Söndagsskola.
25 12.10 Lunchmusik.
27 17.00 Orgelkonsert med Fredrik Albertsson, Landskrona.
28 10.00 2 i Fastan • Mässa. Mixturen. Söndagsskola.
Mars
7 10.00 3 i Fastan • Familjegudstjänst i Församlingshemmet. Barnkören
  och Arkens grupper.
13 17.00 Konsert ”Winterreise” av Franz Schubert. Joakim Larsson och
  Markus Kvint. 
14 10.00 4 i Fastan • Mässa. 09.45 Orgelstund. Söndagsskola.
21 10.00 Jungfru Marie bebådelsedag • Mässa. Unga Röster och Jubilate-
  kören. Söndagsskola.

PROGRAM

Adress: Norra Klöxhultsvägen 3, 343 36 Älmhult
Telefon: 0476-561 80
Brådskande ärenden utanför kontorstid: 0476-561 83
E-post: almhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Personalens e-post: förnamn.efternamn@
svenskakyrkan.se
(Undantagen är utskrivna nedan. Ej å, ä, ö.)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/almhult
Expeditionen, 0476-561 80
Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 10.00–12.00
Kyrkoherde, ansvarig utgivare
Marcus Lejon 0476-561 83, sms: 0722-255 970
Komminister
Johannes Leckström 0476-561 97, sms: 0727-448 400
Per-Rune Svenson 0476-561 77, sms: 0722-363 011
Organist
Patrik Sassersson 0476-561 78, sms: 0724-520 671
Kyrkomusiker
Mia Andersson 0476-561 88, sms: 0733-244 723
mia.k.andersson@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.l.svensson@svenskakyrkan.se
Daniel Johansson 0476-561 93, sms: 0767-644 264
daniel.k.johansson@svenskakyrkan.se
Samuel Brown 0476-56191, sms: 0705-515 231
Britt-Inger Wärn 0476-561 76, sms: 076-140 37 27
Niclas Bozic 0476-561 85,
sms: 0706-397 057 (april–dec)
Husmor
Lena Blomström 0476-561 89, sms: 0767-644 206

Layout och original: Design för Livet, Lund
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Creative (ljus), s. 10 (löv): Matt (Unsplash)
Tryck: Trydells tryckeri, Laholm

Med reservation för förändringar!
Gudstjänst- och församlingslivet anpassas till gällande 
restriktioner för att förhindra smittspridningen av coronavi-
ruset. Prenumerera på församlingens Youtubekanal där vår 
gudstjänst livesänds varje söndag. På församlingens hemsi-
da och Facebook fi nns alltid senaste nytt!


