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ALLMÄN INFORMATION

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

Församlingens präster och diakon finns till 
hands för enskilda samtal och själavård. 
Det finns även möjlighet till sjukkommunion 
(nattvard i hemmet) och bikt.

Ge kollekt med Swish!
Swish-nummer: 123 467 69 79
Meddelande: KOLLEKT
Tips: Lägg in numret i din telefonbok så hittar 
du det enkelt när du ska swisha!
Se församlingens hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/almhult 
eller vår Facebooksida: 
www.facebook.com/almhultsforsamling 
– för mer informtion om verksamheten.

En glad kyrka 
utan krångel!
Älmhults församling har fått en ny för-

samlingsinstruktion. En församlingsin-

struktion beskriver hur församlingen vill 

fullgöra sitt uppdrag och en sådan skall 

finnas för varje församling i Svenska 

kyrkan. Texten är utarbetad i samverkan 

mellan kyrkoherde, medarbetare och för-

troendevalda. Den har antagits av kyr-

koråd, kyrkofullmäktige och kyrkoherde 

för att till sist utfärdas av domkapitlet 

i Växjö stift. Församlingsinstruktionen 

finns tillgänglig på Älmhults församlings 

hemsida, och om jag skulle sammanfat-

ta dess röda tråd blir det; en glad kyrka, 

utan krångel som älskar Jesus och sin 

medmänniska.

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Upptäck alla dina gåvor
ALF B SVENSSON

”Det finns ingen som du. Det har inte funnits och kommer aldrig att födas 

någon som du. Någon med den personlighet och de gåvor som du har”.

 Så inleds boken och i olika kapitel får vi upptäcka och utveckla våra 

egna och andras talanger. Här är mycket att tänka till och fundera kring.

Alf B Svensson är legitimerad psykolog och har under många år varit en 

av vårt lands mest efterfrågade föreläsare om barn, familj och äktenskap.

Förälderns guide till Gud – kristen tro 
bland blöjbyten och tvätthögar
ANNA RUNESSON

Barn är experter på att älska oss sådana som vi är, förbehållslöst och 

utan krusiduller. Småbarnstiden är för många den bästa tiden då man 

upptäcker mycket om livet. Det kan därför vara ett bra tillfälle att ut-

forska vad detta med tro och andlighet innebär. Med berättelser ur var-

dagslivet undersöker författaren hur man som småbarnsförälder kan 

förstå kristen tro.

Boken har 32 kapitel som inleds med ett bibelord och avslutas med en 

psalm ur ”Den svenska psalmboken”. 

Anna Runesson är förälder till tre barn. Hon är prästvigd för Svenska 

kyrkan och arbetar som direktor vid Pilgrimscentrum i Oslo.

Tack för livet Du gav mig
EVA SPÅNGBERG

Detta är en fantastisk bok som berättar om Eva Spångbergs liv, hennes 

utbildningar och vi får för första gången se bilder på hennes konst i 

bokform. Här är tankar om olika skeden och händelser i hennes liv, samt 

bilder av  träskulpturer som anknyter till temat. Jag tycker att det är en 

bok som man kan komma tillbaka till flera gånger om.

Eva Spångberg föddes 1923 i Gimo i Uppland. Hon började utbilda sig 

till sjuksköterska med fick avbryta utbildningen då hon drabbades av 

polio. Eva studerade teologi i Uppsala och senare utbildade hon sig vid 

Västtyska Statliga Snidarskolan, Oberammergau.

MARCUS LEJON 
kyrkoherde

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN



Älmhults församlings nya församlingsinstruktion 
har genom biskop Fredrik Modéus undertecknan-
de utfärdats av domkapitlet i Växjö stift.

Välkommen Boel Dougan!
Efter 20 fantastiska år i Traryds pastorat ska jag nu tillträda organisttjänsten 

i Älmhult, vilket är förenat med stor glädje och förväntan för mig. Musiken har 

alltid spelat en stor roll i mitt liv och i samband med konfi rmationen började 

jag så smått utforska kyrkomusiken – sedan dess är jag fast!

Det underbara i att vara kyrkomusiker är man får leda körer och församling-

en i lovsång till Gud. I Älmhult innebär det också att man får ha den fi na och 

mångsidiga Ruff attiorgeln som arbetsredskap och detta är – som ni förstår 

– ett privilegium. Ytterligare ett privilegium är att jag kommer att bli del av 

ett härligt arbetslag och få en underbar kantorskollega i Mia! 

Ni kommer kanske att märka att jag spelar fl era andra instrument, så jag 

hoppas vi ses i kyrkan!

Med dessa rader ur Svensk psalm 646 vill jag nu avsluta min lilla hälsning 

till er:

”Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig.

Därför, helige Ande, vill jag nu tacka dig.”
KÄRA HÄLSNINGAR FRÅN BOEL DOUGAN

(organist i Älmhults församling från september 2022).

Patrik Sassersson har avtackats efter 
fyra års tjänstgöring som organist.

Agneta Grimberg uppvaktas för 60-årig födelsedag, 30 år 

som diakon och 25-års tjänstgöring i Älmhults församling.
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EN KOLLEGA TILL MIG som heter Peter växte upp på 

samma ställe i Göteborg som jag, några år tidigare. Varje 

morgon cyklade han (och senare jag) förbi Liseberg på 

väg till Hvitfeldtska gymnasiet där han läste bland annat 

ryska (här slutar alla likheter ...). En dag spärrades ett stort 

område av på väg till skolan, höga stängsel restes och 

byggnadsarbetare började bygga . När de var klara hissa-

des den sovjetiska fl aggan. Min kollega undrade mycket 

över vad som gömde sig bakom stängslet, men på grund 

av hans ryskalärare fi ck han snart komma förbi grindarna 

på ett studiebesök på den sovjetiska ambassaden. När de 

kom dit möttes de av ambassadören som utbrast: “Väl-

kommen till Sovjetunionen!”. Min vän tvekade inte: “Höre-

dudu, det här e faktiskt Göteborg!”. Ambassadören fi ck då 

förklara att en ambassads tomt faktiskt tillhör det land 

man representerar. 

När Jesus undervisade sina lärjungar sa han att “Guds 

rike är inom er”. Varje lärjunge som ber Fader vår “tillkomme 

ditt rike, ske din vilja” kan få bli en ambassad där Guds när-

varo tar plats mitt i vår värld.  Guds rike ska en dag uppfylla 

hela jorden, men redan nu fi nns ambassader utspridda mitt 

ibland oss.  Låt oss hissa Guds rikes fl agga i våra liv!

Efter pingstdagen är Gud närvarande med sin helige 

Ande i varje kristen - vi är tempelbyggnader för Gud. Guds 

rike är därför redan nu här, men ännu inte helt och hållet. 

Jesus gav oss en försmak av vad Guds rike innebar när han 

botade sjuka, upprättade människor, förlät synder och bjöd 

på fest i överfl öd. Redan nu kan vi sprida detta rike, men 

det sker i väntan på det rike som ännu inte kommit fullt ut.

En annorlunda Kung
Vad kännetecknar då Guds rike? Allt är uppochner. Jesus 

är Kung i Guds rike, men han beter sig precis motsatt mot 

vad vi förväntar oss av en kung. Han föds inte i ett palats 

– utan bland djuren, han umgås inte med eliten – utan var 

en vän till syndare och utstötta, han gör inte en pampig 

entre på en stridshäst – utan rider in i Jerusalem på en 

åsna, han låter inte lärjungarna passa upp honom – utan 

tvättar deras fötter. Han kröns – men med en törnekrona, 

och när han upphöjs – så är det på ett kors. Jesus sa: “Jag 

har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och 

ge mitt liv till lösen för många” (Mark 10:45). I Guds rike 

är den störst som tjänar mest, och då pratar han inte om 

lönekuvert.

Såsom i himmelen,
så ock på jorden
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En annorlunda lag
Denna princip präglar också Jesus bud och Guds rikes 

lagar. De är oväntade, och uppochner-vända. I sin berömda 

bergspredikan skärper Jesus lagar från Gamla testamen-

tet: “Ni har hört att det blev sagt: du ska inte mörda […] 

Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig 

inför domstolen” (Matt 5:22). Enligt Jesus är det inte bara 

vårt yttre beteende som spelar roll – Gud ser hela vägen 

in i vårt hjärta. På samma sätt säger han att det är äkten-

skapsbrott när vi ser på en kvinna (eller man) med begär. 

Han kastar omkull hela lagens syfte – och istället för att 

vi ska tjäna något, riktar han buden mot oss själva: Vi ska 

inte hämnas öga för öga och tand för tand, utan vända an-

dra kinden till och vi ska älska – till och med våra fiender!

Jesus vill förvandla oss inifrån och skapa ett nytt rike 

byggt på hans kärlek. Inte konstigt att han sammanfattar 

buden med: “Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta” (Matt 

22:37) och ”Älska varandra såsom jag älskat er” (Joh 15:17). 

En annorlunda befolkning
Det som kännetecknar befolkningen i detta rike är alltså 

att de fått sina hjärtan förvandlade av Jesus kärlek. Det 

sker bara av nåd, men det kräver omvändelse. Jesus sa: 

“Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd 

er och tro evangelium!” Mark 1:15. Vi behöver inse att så 

länge vi själva är Herrar över våra liv sitter vi fast i syn-

dens grepp. Men när vi säger att Jesus är Herre och ger 

vår kungakrona till honom – då kan han ge oss ett nytt 

hjärta. Vi föds på nytt av hans kärlek.

Jag fascineras över detta otroliga. Kristendomen har 

lösningen på det problem som varken kommunism, li-

beralism eller någon religion löser: människans hjärtan. 

Vår egoism och kärlekslöshet förpestar alla ideal vi kan 

ha – men hos Jesus finns förlåtelse och en kärlek som 

förvandlar inifrån.

JOHANNES LECKSTRÖM 
komminister

Älmhults kyrkliga syförening startade omkring 1942. Man 

träffades på konditori Centra som var beläget i ”Muff-

huset”. Ulla minns hur mor och far (Kyrkoherde Tore 

Hallborg och hustrun Brita) hade godsaker med 

hem till barnen.

Några år senare startade en grupp i Klöxhult 

och de träffades i hemmen.

Första gången på hösten samlades båda grup-

perna i prästgården. Därefter möttes man var 

fjortonde dag. Prästen kom vid tretiden och då var 

det kaffe och andakt.

När Ulla hade småbarn fanns det en syförening för sön-

dagsskolan som höll till i en källarlokal på Gärdesgatan.

De äldres dag firades i prästgården och då kom bröd

erna Bergström med bord och stolar. Syföreningarnas 

medlemmar dukade, bredde smörgåsar och ordnade allt.

Syföreningsauktioner hölls i Missionskyrkan och någon 

gång i Blomé. När Församlingshemmet var byggt 1962 så 

höll man till där. Det gav mycket pengar som delades ut 

till olika ändamål efter beslut på årsmötet.

Enligt stadgarna var syftet för föreningen ”att verka för 

sina medlemmars uppbyggelse och inbördes gemenskap 

och insamla medel till kyrklig humanitär verksamhet”.

2007 byttes namnet Syföreningen ut till Triv-

selgruppen och med tiden gjordes också insam-

lingar genom brödauktioner, måndagscaféet 

och sommarcaféer.

Pga pandemin fick samlingarna ställas in 

och hösten 2020 avvecklades föreningen och 

gemenskapen och insamlingarna övergick i annan 

verksamhet.

Ulla Johansson, född 1932, är dotter till Älmhults försam-

lings förste kyrkoherde Tore Hallborg och hans hustru 

Brita. Ulla har under många år arbetat ideellt i försam-

lingen bland annat som kassör och sekreterare i Älmhults 

kyrkliga syförening / Trivselgruppen.

Älmhults kyrkliga syförening / Trivselgruppen
Intervju med Ulla Johansson.

Vid pennan: CHRISTINA ROSÉN, DAN BÜLOW, AGNETA GRIMBERG
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Moa Häggström 
i rollen som
St:a Cecilia.

Måndagscafé

Sommarhälsning från Älmhults församling

Musikalen ”Den försvunna 
psalmskatten” framfördes totalt 
4 gånger under en helg i april av 
Unga Röster och Glädjesångarna 
från Stenbrohult. På måndagen fi ck 
skolbarnen möjlighet att komma på 
ett studiebesök och uppleva musi-
kalen. Tack alla som hjälpte till och 
gjorde detta till ett härligt minne!

Grillning på kyrklunch.

Konfi rmation den 22 maj.
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Körkompisar.Körkompisar.

Nationaldagsfi rande 

i Älmhults kyrka.

Församlingens sommarfest den 26 maj.

Sommarhälsning från Älmhults församling

Fiolspel av Hulda Leckström och Lovisa Crona.
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KLURINGAR

BARNENS HÖRNA

Hämtad ur ”Himmelrik” (Argument Förlag).
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HALÅ
DÄ!

STAFETTPENNAN

Vem är du?
– Jag heter Oscar

Tauson och är 17 år. 

Jag bor i Stockanäs och 

gillar att träna.

Hur kom du med i kyrkan?
– Ungdomsgruppen DELUX hade en kväll med ämnet 

”Bjud med en ateist”. Jag var ateist och hängde med någ-

ra kompisar. Efter den kvällen har jag varit med varje 

samling. Johannes döpte mig i Mariakyrkan i Åhus på 

påsklovet.

Vad betyder söndagens gudstjänst?
– Den är en stund då jag kan koppla bort allt annat och 

känna frid. Jag får träff a kompisar och lära mig mer om 

den kristna tron. Efter mässan brukar vi ungdomar hänga 

i församlingshemmet. Jag har fått många nya vänner.

Vilka är dina framtidsplaner?
– I höst åker jag till USA som utbytesstudent.

Ungdomsgruppen DELUX på läger i Göteborgs skärgård.

Vill du en gång i veckan hänga med sköna ungdomar? 
Vill du få undervisning om Jesus och varför han är viktigt 
för dig? Då ska du komma till ungdomsgruppen DELUX i 
Älmhults församlingshem på tisdagar.

Samling med Duvorna.

Valborgsfi rande med Duvorna.

Noaklubben.

Kyrkis.

9



AL
– grundkurs i kristen tro för vuxna

Prova-på-kväll måndag den 12 
sept och därefter varannan
måndag kl. 18.00–20.00.

Gör som hundratusentals andra 
gjort – gå en Alphakurs. Alpha 
är en kurs som fi nns över hela 
världen, där grunderna i den 

kristna tron utforskas på ett öppet, 
vänskapligt och informativt sätt.

Måltid, föredrag och samtal i 
smågrupper.

Plats: Församlingshemmet
Ledare: Marcus Lejon, Johannes 
Leckström och Agneta Grimberg
Anmälan till Marcus Lejon senast 

den 5 september.
0476 561 83,

marcus.lejon@svenskakyrkan.se

VÄLOM Å 
PILRIVARI!
Lördag den 17 september med 
början kl. 9.00 i Loshults kyrka.

Vi går en gammal kyrkväg mellan 
Loshults kyrka till Älmhults kyrka. 

Medtag matsäck Vi avslutar i
Älmhults kyrka med mässa.
Mer information kommer.

Vid frågor och för information kon-
takta: diakon Agneta Grimberg

0476 561 86,
agneta.grimberg@svenskakyrkan.se 

Ett samarbete mellan Osby pasto-
rat, Göteryds pastorat och Älmhults 

församling

PÅ GÅNG

FÖAMLIGRSA 
TIL BIN ÄRL

10 september

Bussresa till Bibelns värld utanför 
Ängelholm. Vi får guidning och mat i 

form av en biblisk måltid.

Bibelns värld är ett stort modellbyg-
ge med hus och miljöer från Gamla 

och Nya testamentets tid.

Resan passar både för
barn och vuxna

Resan kostar 150 kr (vuxen),
75 kr (6–19 år), 0 kr (0–5 år)

Avresa från Församlingshemmet 
i Älmhult (Storgatan) kl. 8.15 hem-

komst ca kl. 15.00.

Välkommen med din anmälan
senast 29 augusti till Agneta

Grimberg på 0476 561 86 eller
agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

SOR-
GUTÄSER

25 juni Midsommardagen kl. 13.30
Friluftsgudstjänst vid Församlings-
hemmet (Storgatan). Virestads folk-
danslag, Präst Lars Olsson, Musiker 

Vidar Lundbeck

24 juli kl. 14.00
Friluftsgudstjänst vid Ormakulla-
gården. Präst Jan-Olle Wikström, 

Musiker Bengt-Eric Ericsson,
Hembygdsföreningen

14 augusti
16.00 Kyrkogårdsvandring med
Ingmar Almkvist, Korv och bröd

18.00 Kvällsgudstjänst. Präst
Per-Rune Svenson, Musiker Mari 

Winquist

VÄLOM LL E
N ÖRERMI!

Barnkören (fr 4 år), start 31 aug
onsdagar kl. 17.30–18.00

Unga Röster (fr 8 år), start 1 sept
torsdagar kl. 17–18

Jubilatekören (fr 12 år), start 1 sept
torsdagar kl. 18.30–20.00

Alla körerna övar i
Församlingshemmet på Storgatan 7.

Körledare Mia Andersson,
0476 561 88,

mia.andersson2@svenskakyrkan.se
Våra vuxenkörers start, se hemsidan.

SORAÉ
Tisdagar

28 juni kÖrhänget
5 juli Vidar Lundbeck

14.00 Promenad
14.30 Kaff e
15.00 Musik

Samling vid Kyrkbacksgården, det 
blå huset bredvid Älmhults kyrka.

Välkommen!
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VAKTMÄSTARNAS HÖRNA

DE VARMA ÅRSTIDERNA ÄR HÄR och 

det växer mycket på kyrkogården. All-

ting växer, både det vi vill ha och det 

som är mindre önskat! Gräs, häckar och 

buskar klipps till önskade nivåer och vi 

kämpar för att hålla ogräset borta från 

gångar, gravar, häckar och rabatter.

Som extra hjälp i sommar på 

kyrkogården har vi Filip Engkvist.

Välkommen hit!

I 13 år har Britt-Inger Wärn jobbat 

hos oss på kyrkogården och bidragit 

med sina gåvor. Hon har haft en sär-

skild blick för blommor och växter, nå-

got vi kommer att sakna när hon går i 

pension i augusti. Vi önskar dig en rik tid som pensionär!

Vårt arbete som vaktmästare har stöd av olika planer, förskrifter och 

bestämmelser. På vårsammanträdet i kyrkofullmäktige antogs tre sådana 

dokument: Ordningsföreskrifter för Älmhults kyrkogård, Kvartersbestäm-

melser för Älmhults kyrkogård samt en förnyad Trädplan (mer om den i 

kommande Kyrkbrev). Vi har haft stor hjälp av Josefi ne Pettersson Olsson 

på Begjuta AB när vi tagit fram dessa dokument.

Ordningsföreskrifterna är väldigt lika de som redan tidigare fanns på 

kyrkogården men har nu setts över och fastställts av fullmäktige.

Kvartersbestämmelserna beskriver de olika karaktärer vi vill skall fi nnas 

på gravkvarteren runt vår kyrka. De äldsta kvarteren närmast kyrkan är 

präglade av tiden när kyrkogården var ny (1920–1930-talen) och vi vill gärna 

behålla dem i den stilen. På nya delen av kyrkogården är det andra infl uen

ser som kommer in. När man väljer gravplats är det bra att veta vad som 

gäller för det området, både för oss i vaktmästeriet, för stenfi rmorna och 

för gravrättsinnehavaren. Vi kommer att ta fram häften för de olika kvar-

teren så det ska vara lättare att se vad som gäller.

Vill du läsa dessa dokument fi nns de under 

rubriken ”Begravningsverksamheten” på vår 

hemsida.

På bilden härintill syns en del av plan-

teringen och den vattenspegel som nu 

fi nns i mitten av den nya delen av Älm

hults kyrkogård. Platsen kallades i tidiga 

ritningar över kyrkogården för Oasen och 

det namnet har vi tänkt återta.

Väl mött på kyrkogårdarna, i Försam-

lingshemmet och i Kyrkan!

ÅTERKOMMANDE I
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tis fr.o.m 16/8 8.30 Morgonbön
Alla onsdagar 8.30 Morgonbön
Tors fr.o.m. 18/8 8.30 Morgonmässa

Samtalsgruppen startar höstterminen 
torsdagen den 8 september kl. 19.00 i 
Församlingshemmet, Storgatan 7.

Måndagscafé startar 5 september
kl. 14.00–16.00 i Församlingshemmet.

HÖSTTERMINEN ����

Höstterminen 2022 i Arken börjar mån-
dag 29 augusti, se även hemsida och 
Facebook.
www.svenskakyrkan.se/almhult
www.facebook.com/almhultsforsamling
Välkommen att vara med!

VAKTMÄSTARNA I ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Britt-Inger Wärn tackas av.
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VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst fi ras varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. För senaste 
information se församlingens hemsida. Välkommen!

Juni
25 13.30 Midsommardagen • Friluftsgudstjänst vid Församlingshemmet.
  Virestads folkdanslag.
26 10.00 Johannes döparens dag • Mässa.
Juli
2 11.00 Konfi rmationsgudstjänst.
3 10.00 3 e Trefaldighet • Mässa.
10 10.00 4 e Trefaldighet • Mässa i Tröstens trädgård. Solosång.
17 10.00 Apostladagen • Mässa.
24 14.00 6 e Trefaldighet • Friluftsgudstjänst vid Ormakullagården.
31 10.00 Kristi förklarings dag • Mässa.
Augusti
7 10.00 8 e Trefaldighet • Mässa.
14 16.00 9 e Trefaldighet • Kyrkogårdsvandring under ledning av Ingemar
  Almkvist och Agneta Grimberg. Korv och bröd på kyrkbacken.
 18.00 Kvällsgudstjänst. Sång av Mari Winquist.
21 10.00 10 e Trefaldighet • Mässa.
28 10.00 11 e Trefaldighet • Mässa.
September
4 10.00 12 e Trefaldighet • Mässa. Apelvikshöjds kyrkokör, Varberg.
  Terminsstart för söndagsskolan.
11 10.00 13 e Trefaldighet • Mässa. Söndagsskola.
18 10.00 14 e Trefaldighet • Mässa. Jubilatekören. Söndagsskola.
25 10.00 15 e Trefaldighet • Mässa. Söndagsskola. 
29 12.10 Lunchmusik med organisten Boel Dougan.
Oktober
2 10.00 Den helige Mikaels dag • Mässa. Söndagsskola.
8 17.00 Orgelkonsert med organisten Samuel Eriksson, Göteborg.
9 10.00 Tacksägelsedagen • Familjegudstjänst med Barnkören och
  Unga Röster. Utdelning av dopänglar.

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 (fr.o.m. 15 september)
Boel Dougan 0476-561 78, sms: 0724-520 671
Kyrkomusiker
Mia Andersson 0476-561 88, sms: 0733-244 723
mia.andersson2@svenskakyrkan.se
Diakon
Agneta Grimberg 0476-561 86, sms: 0706-052 714
Ungdomsledare
Malin Johnsson 0476-561 94, sms: 0722-255 972
Pedagog almhult.barn@svenskakyrkan.se
Magdalena Brown 0476-561 84, sms: 0706-156 184
Ingrid Ericsson 0476-561 98, sms: 0725-269 340
Barnledare
Annelie Svensson 0476-561 99, sms: 0727-213 500
Kyrkokamrer
Wiveka Ernstsson 0476-561 82
Kanslist
Annelie Jönsson 0476-561 81
Kyrkvaktmästare, 0476-561 90
almhult.vaktmastare@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Jonas Svensson 0476-561 92,
sms: 0767-644 203
jonas.svensson2@svenskakyrkan.se
Daniel Johansson 0476-561 93, sms: 0767-644 264
daniel.johansson3@svenskakyrkan.se
Johan Grimberg 0476-561 75, sms: 073-147 21 70
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
Foto: församlingen • s. 4 Dewang Gupta • s. 6–7 
Kristine Cinate • s. 8–9 Matt Hardy
Omslag: Musikalen ”Jakten på den försvunna 
psalmskatten”.
Tryck: Trydells tryckeri, Laholm

FACIT, KLURINGAR
1. Petrus

2. Lax, torsk, abborre, sill

3.  9 st

4.

BLI NRMA 
2022-2023!

Tisdag 30 augusti i
Älmhults kyrka

17.00 inskrivning av nya
medlemmar DELUX

18.00 inskrivning av nya
konfi rmander födda 2008


