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Kyrkbrevet
från Älmhults församling
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enskild kristen kallad att vara
missionär? Ofta tänker vi att
missionens arbetsfält är på andra håll
i världen, i de länder där evangeliet
ännu inte fått fäste. När vi vittnar om
vår tro här hemma brukar vi istället
säga ”evangelisation” och kalla
budbärarna ”evangelister” – bärare
av ett gla tt budskap.

Det finns ingen strikt skillnad på
mission och evangelisation, men om
man skiljer dem åt så handlar det i
alla fall inte om hur långt hemifrån
man befinner sig när man delar med
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Ord och ljus hör julen till. I tal och
sång väller orden över oss. Genom
eldslågor och elbelysning strömmar
ljus emot oss. Orden bryter tystnad-
en och ljusflödet skingrar mörkret.
Ibland blir det rent av bedövande och
bländande med alla ljud- och ljus-
kulisser som byggs upp så här års.
Ibland kan de, som andra kulisser, bli
ett sätt att dölja verkligheten. Vi blir
blinda och döva för livets väsent-
ligheter och för julens egentliga
innehåll.

Guds ord är inte i första hand en
samling texter i vår bibel, utan ett
människoliv med gudomliga för-
tecken. Det är Johannes som talar om
Jesus som Guds levande Ord – ”I
Ordet var liv och livet var
människornas ljus.”

Långt före radio och TV sändes
från krubban i Betlehem ut ljud- och
ljusvågor över världen. Maria och
Josef tar emot budskapet mycket
konkret, som ett barn i sina armar.
Hur reagerar du och jag på Guds tilltal
denna julhelg? Inför julens budskap
är vi alla mottagare. Vi kan alla av fri
vilja och med rätt inställning ta emot
Ordet och Ljuset, dvs Jesus, Guds
son. Här handlar de inte om tur och
otur eller om du har rätt slutsiffra eller
bingorad. Gåvan ges åt alla som
lyssnar till och litar på Ordet och som
låter Ljuset belysa sitt livs innersta
gömmor och visa vägen in i
framtiden.

I dopet född på nytt, född av
Guds vilja, har du en unik plats i hans
stora familj, som bara du kan fylla.
Samtidigt har du en uppgift att som
ordbrukare och ljushållar e visa andra
vad Jesus betyder för dig.

GOD JUL  och  GOTT NYTT ÅR!

Ingmar Lendahls

” ÄLMHULTS FÖRSAMLING är en del av
Svenska kyrkan i Växjö stift och
känner samhörighet med den världs-
vida kyrkan som bekänner att Jesus
är Kristus. Svenska k yrkan har i
Älmhult till uppgift att
- väcka människor till tro på Gud,

som i Jesus kommer oss nära,
- hjälpa människor att

växa i denna tr o,
- inspirera människor till att

bekänna denna tr o.
Detta sker genom att församlingen

1) firar gudstjänst
2) bedriver undervisning
3) utövar diakoni
4) utövar mission.”

Utdrag ur Församlingsinstruktion
för Älmhults församling.

Mission possible”Ditt ord
är mina fötters lykta

och ett ljus på min stig.”
Ps 119:105

Själva ordet ”mission” kan nog
skapa bilder och associationer hos
många.  Den som vuxit upp i en
kristet färgad miljö ser framför sig
människor i avlägsna länder som
samlas för att lyssna till evangeliet.
På missionsmöten har det
berättats både spännande och
gripande om såväl framgångar
som svårigheter på missionsfälten.

Den som inte haft så mycket
kontakt med kyrkans värld vet
nog i regel att ordet kan ha en
religiös innebörd, men får kanske
andra associationer: ”Mission”
används ibland i mer högtidliga
sammanhang när man vill tala om
vad man ser som sin stora
livsuppgift. Sedan finns det ju
spännande agentfilmer om
livsfarliga uppdrag – ”Mission
Impossible”!

Vad är då egentligen mission? Skall
vi börja med själva ordet så kommer
det från latinet – mittio betyder
”skicka” eller ”sända”, en ”missionär”
är då en som är utsänd. I engelskan
finns denna betydelse av ordet, men
det har också kommit att betyda
”uppdrag”.

I Kyrkan handlar missionen om
den sändning och det uppdrag Jesus
ger sina lärjungar: ”Gå ut och gör alla
folk till lär jungar, döp dem i Faderns och
Sonens och den Helige Andes namn, och
lär dem att hålla alla de bud jag har gett
er. Och jag är meder alla dagar till tidens
slut.”     (Matt. 28:19-20).

Vår Mission är alltså a tt göra Jesus
känd, trodd och älskad. Som kristna
är vi insatta i en världsvid rörelse som
tar sin början i urkyrkan i Jerusalem
för 2000 år och som sedan spritt sig
över Jorden.

Om det är kyrkans stora uppgift
att missionera, är då också varje

Kristus. I det uppdrag et har var je
enskild församling såväl som varje
kristen del.

Under Julen har vi i våra kyrkor
den stora insamlingen till Svenska
Kyrkans Mission, som avslutas på
Trettondag Jul. Evangeliet den dagen
handlar om ”de vise männen”, eller
stjärntydarna, som följde stjärnan till
barnet i Betlehem. Det är en dag som
med sitt budskap visar på Kyrkans
stora Missionsuppgift. Matteus, som
är den av evangelisterna som gett oss
skildringen, ser det som en
uppfyllelse av gamla profetord, bl a
från profeten Jesaja:  ”Jag skall göra dig
till ett ljus för andra folk, för att min
räddning skall nå över hela Jorden …
Kungar skall se det och r esa sig, furstar se
det och falla på knä”.

Ofta avbildas ”de vise männen”
som tre förnäma män. Matteus säger
inget om deras antal, men nämner
deras dyrbara gåvor. Att de tolkats
som tre hänger samman med att man
tänkte sig att alla folk härstammade
från Noas tre söner, och att de tre
kungarna representerar alla folk. De
visar på vad som är både missionens
uppdrag och mål, och i den här
berättelsen anges målet före
uppdraget: Som folkens
representanter följer de Guds
vägledande Ljus fram till Jesus, och
böjer knä och hyllar honom. Det är
det målet aposteln Paulus också såg
framför sig: en dag skall alla knän
böjas för Jesu namn och alla tungor
bekänna att Jesus Kristus är Herre.
Det fanns alltså förebådat redan i
Betlehems stall. Men de vise männen
visar också på Kyrkans uppdrag: den
som fått se Guds ljus och fått se Jesus
skall dela det med andra. De
återvände hem, var och en till sitt
land, men de hade något fantastiskt
att berätta om sin färd.

Mats Brown

”MISSION - har sin utgångspunkt och
motivation i Jesu uppmaning - ”Åt
mig har getts all makt i himlen och
på jorden. Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar: döp dem i Faderns
och Sonens och den helige Andes
namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och ja g är med
er alla dagar till tidens slut.” Matt.
28:18-20.”

Utdrag ur Församlingsinstruktionen för
Älmhults församling.

sig av sin tro! Det är heller inte alltid
lika lätt att dela in världen i ”kristna”
och ”icke-kristna” länder. Medan
evangeliets inflytande på många sätt
är på tillbakagång i många
traditionellt kristna länder, så är det
på stark frammarsch i många
missionsländer. Det är inte ovanligt
att kristna från andra kontinenter
känner sig manade att missionera i
Västvärlden.

Kanske kan man istället säga att
evangelisation mer handlar om
särskilda aktiviteter, t ex
evangelisationskampanjer, medan
mission är ett vidare och mer laddat
begrepp. Det handlar om hur Kyrkan
i hela världen i allt vad den är och
gör skall vara ett vittnesbörd om Jesus

Konstvecka

I samband med Ljungby-Älmhults
Konstvecka inbjöd Älmhults församling
till kyrkan under temat ”När himlen talar
- om konsten som symbolspråk”.
Initiativtagare till denna aktivitet var
Älmhults Konstförenings ordförande
Rolf Axelsson.

Ett 60-tal personer mötte upp till
denna stämningsfulla och intressanta
stund. Konstnären Hans Hedlund ställde
ut sina Maria-bilder och ikoner i kyrkan.
Karl-Henrik Wallerstein talade under
temat ”Konsten som symbolspråk”.
Mixturen under ledning av Per Gunnar
Petersson medverkade med sång och
mellan sångerna visades bilder av bl a
Stefan Johannesson. Hans Hedlund
avslutade med att berätta om tillblivelsen
av sina konstverk samt uttryckte sin
tacksamhet över att ha fått visa upp sina
verk i deras rätta miljö.

Älmhults församling har beslutat att
köpa in Maria-statyn på bilden ovan. Den
kommer att stå längst fram till vänster i
kyrkan.

Bilder från kyrkan

FN-gudstjänst för skolorna 24/10.

Konfirmandmedverkan 20/11.... och Ingmar avbröt honom då och då!

Skördemässa 9/10. Unga Röster och
Barnkören medverkade.

Karl-Henrik predikade ...



Vid ett par tillfällen varje år är Mia
Andersson och Agneta Grimberg på
Almgården och sjunger tillsammans med
de boende där. Det finns en stor g lädje i
att få sjunga tillsammans och de äldre
har en stor gemensam sångskatt av
barnsånger, skolsånger, skillingtryck,
psalmer mm.
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Fontänhuset Trappan
tar ett steg i taget

En plats att komma till.
Meningsfullt arbete.
Meningsfulla relationer.
En plats att komma tillbaka till.

Så kan man sammanfatta vad ett
Fontänhus innebär. Hit är personer med
psykisk ohälsa välkomna för att delta i
klubbens verksamhet. Fontänhuset sätter
fokus på det friska, det är ingen vårdande
instans. Meningen är att man ska bli
rehabiliterad i sin egen takt genom att
delta i den arbetsinriktade dagen.

På Fontänhuset Trappan i Älmhult,
som är en förening med egen styrelse, är
vi två handledare. Vi drog i gång för
drygt ett år sedan och har idag trettio
medlemmar som kommer på olika dagar
och tider under veckan. Måndag-fredag
har vi öppet kl 9-16 och äter lunch kl 12.
En gång i månaden ser ver as
söndagsmiddag. Då la gar vi ma t och
umgås, men utför inte något annat arbete.

Man bestämmer själv om man vill bli
medlem och väljer också sina
arbetsuppgifter. K ök, k ontor och
trädgård är ännu så länge våra enheter,
och det går bra att till exempel blanda
sallad på för middag en, lad da
kaffekokaren till lunchen och räfsa på
efter middagen.

”Steget” heter vår tidning där
medlemmarna bidrar med bland annat
dikter, teckningar, recept, skivtips eller
ber ättelser från sin varda g. Alla som
sponsrar Trappan får en tidning; hittills
har vi gett ut fyra nummer.

Eftersom vårt hus på Vallg atan 10 är
gammalt och slitet finns det mycket att
göra, både ut- och invändigt. Vi gör det
i vår egen takt, ett steg i taget. Det är
också därför vi heter Trappan – förutom
att huset har många tr appor. Inte skynda,
allt får ta sin tid.

Under det gångna halvåret har vi även
skött städning av omklädningsrum och
tvätt av fotbollskläder på Älmekulla
idrottspla ts. Någ ra av våra medlemmar
har troget arbetat där på förmiddagarna,
vecka efter vecka. Alla har trivts med sina
uppgifter och ÄIF:s ledning har många
gånger uttryckt sin uppskattning.

Att vara behövd, att känna sig
välkommen, att ha arbetsuppgifter att
ansvara för – det är något som många
av oss betraktar som självklara
ingredienser i tillvaron. Men om man
hamnar utanför, om man inte mår bra,
vart ska man då ta vägen? Då kan man
söka sig till ett Fontänhus, som till
exempel Trappan i Älmhult.

Alltihop startade 1948 i New York.
Några före detta patienter och skötare,
som var kritiska till hur vården bedrevs
på mentalsjukhusen, ville starta en
verksamhet som fokuserar på det friska.
De fick så småningom tag i ett hus där
det fanns en fontän på gården, därav
namnet.

I slutet av 1970-talet gjorde
journalisten Lis Asklund ett TV-reportage
om ett av New York-husen. Hon blev
så entusiastisk att hon började bearbeta
myndigheterna för att få starta ett likadant
i Sverige. Några år senare såg Stockholms
Fontänhus da gens ljus oc h nyligen f irade
det 25-årsjubileum.

I dag finns tio Fontänhus i Sverige: i
Båstad, Eksjö, Falkenberg, Göteborg,
Helsingborg, Malmö, Nyköping,
Stockholm,  Älmhult och Örebro. Men
fler planeras, drömmen är att det ska
finnas Hus över hela landet! Du kan läsa
mer på www.sverigesfontanhus.se.

Ingrid Billing-Helming
Klub bhuschef  på Fontänhuset Trappan i

Älmhult.

Välkommen att göra ett studiebesök hos
oss, men ring gärna innan: tel 480 10.

Teckning från Fontänhustidningen Ste get.

Vi fick också i våras höra PRO-kören
sjunga. Deras program hette ”Tio tusen
röda rosor”. De gav oss sång, musik och
glädje i att få sjunga med i gamla välkända
sånger oc h få lyssna till nya. Även boende
på Almgården och Nicklagården var
inbjudna.

I höst har vi bl a lyssnat till Per
Hansson från Kalmar. Genom sitt arbete
i Borgholm och genom sitt engagemang
i idrottsrörelsen har han fått träffa många
kända och okända människor.  Hans
program hette ”Människor jag mött i
slott och koja”. Den genomgående
devisen i hans anförande var att ”små
sår och fattiga vänner ska man aldrig
förakta”. Och visst kan vi känna igen den
hållningen till människor hos Jesus. Han
föraktade ingen och såg inte ner på den
fattige. Vi behövs för varandra oavsett
vem vi är. Vi är alla viktiga och värdefulla,
inte för vad vi presterar utan för att vi är
människor.

Diakon Agneta Grimberg

Träff  för alla

Att fundera över Gud och meningen
med livet är inte ovanligt. Kyrkan
erbjuder genom kursen Alpha en plats
där vi under lugna former kan ställa alla
vår a fråg or om kristen tro, om Gud,
lidande, da Vincikoden, förlåtelse och få
svar och utveckla oss själva som
människor.
   I Älmhults församling har vi haft två
kurser med sammanlagt 25 deltagare i
åldern 38-75 år. Över 5 miljoner över
hela vär lden har gått en alphakurs. I
Sverige har 500 kyrkor en alphakurs.
   En bra förklaring av alpha ges genom
begynnelseorden i själva ordet alpha:

Alla är välkomna. Kursen vänder sig
till alla, men är speciellt inriktade till de
människor som inte är så vana vid kyrkan
eller för en uppfräschning av den kristna
tron.

Lära med ett leende. Kursen består
av 15 föredrag som behandlar centrala
frågor i den kristna tron.

Pasta. Det är viktigt att kursen hålls
i en trevlig lokal med en enkel middag
till självkostnadspris. Det gör att deltagare
och medarbetare lär känna varandra på
ett gemytligt sätt.

Hjälpa varandra. Efter föredraget
på ca 20 min går deltagarna till en grupp
som leds av en gruppledare och någon
till. I dessa hjälper man varandra i samtal
över föredraget.

Alla frågor är tillåtna. Alpha passar
verkligen in under devisen: Det finns inga
felaktig a frågor, bara dumma svar.

VÄLKOMMEN du också med dina frågor
och funderingar!
För mer info om nästa kurs se annons i
detta nummer av Kyrkbrevet.

Präst Karl-Henrik Wallerstein

Alpha
i Älmhults församling

– en plats för livets frågor I Älmhults församling har vi länge haft
en programpunkt som heter TRÄFF
FÖR ALLA.

Som namnet säger är det en samling
som är till för alla som kan och vill. Jag
tror att vi behöver mötesplatser där vi
kan få komma som de vi är och platser
där man kan få dricka kaffe tillsammans
med andra, mötas och prata en stund
med någon känd eller okänd.

Vi träffas en fr edagseftermiddag kl
14.00 i För samlingshemmet.  I stor a salen
är borden framdukade av goda med-
arbetare, med kaffe oc h kakor. Tanken
med ”träff för alla” är också att vi ska
få till oss en ny lärdom, kanske en ny
insikt eller bli påminda om det vi
egentligen redan vet. Jag hoppas i alla
fall att någon, åtminstone någon gång,
har fått med sig något som v ärmde
hjärtat och tände ett hopp.

På TRÄFF FÖR ALLA inleder vi
alltid efter middagen med ett program
som kan handla om olika saker, någon
eller några kommer för att berätta om
något, visa bilder eller sjunga. T ex fick
vi i våras höra Karl-Henrik Wallerstein
berätta om sin resa i Indien - ”Nöden
och hoppet i Calcutta”.  Trots den stora
nöden som finns i det landet finns det
också ett stor t hopp. Något som vi i vårt
land kanske borde ta till oss, när det blir
mörkt omkring oss, så finns det ett hopp,
ett ljus någonstans längre fram. Och trots
hopplösheten hos de fattiga
människorna i Calcutta, så får vi lära oss
av dem att det finns en tro på det ljusa.

Allsång på Almgården

Före TV-ålderns tid sjöng oc h
berättade man mycket mer tillsammans
i hemmet och i skolan och alla fick vara
med (förutom i skolan kanske, där man
kunde få streck i betyget om man inte
sjöng som fröken i småskolan ville!).
Minnet av sång och musik finns kvar
längre än minnet av händelser och årtal.
Därför är det väldigt roligt att få sjunga
tillsammans med de äldre och att de får
sjunga för oss och för varandra.

Den 18 september avgjordes det vem
som skall leda arbetet i Svenska kyrkan
2006-2009. Vill du veta hur
mandatfördelningen blev i Kyrkomötet
och i Växjö stiftsfullmäktige kan du gå
in på Svenska kyrkans hemsida
( w w w. s ve n s k a k y r k a n . s e /
kyrkoval2005/).

I valet till kyrkofullmäktige i Älmhults
församling ställde de tre
nomineringsgrupper som har funnits
representerade i kyrkofullmäktige den
senaste manda tperioden upp.
Valresultatet blev i stor t sett det samma
som förra gången: Arbetarpartiet -
Socialdemokraterna fick 28,9 % (27,1 %
i valet 2001), Kyrkans Väl i Älmhults
församling fick 41,9 % (43,5 %) och
Moderata Samlingspartiet fick 29,2 %
(29,4 %). Mandatfördelningen blev precis
samma som innan: Socialdemokraterna
och Moderaterna 6 mandat var och
Kyrkans Väl 9 mandat. Kyrkoråd och
övriga poster utses av det nya
kyrkofullmäktige och kommer att
presenteras i kommande nummer av
Kyrkbrevet.

Antalet röstberättigade var 5 353. Av
dessa röstade 11 %, d vs ca 600 personer.

På bilden överst:
Rut, Margit och

Anna.
På bilden till vänster:

Edith

På bilden till vänster:
Britta

På bilden nedan:
Eivor och Alva

Foto: Karl-Henrik Wallerstein
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Söndag 4 december kl 10.00
Stilla mässa med medlemmar ur
Oratoriekören.

Torsdag 15 december kl 12.10
Höstterminens sista lunchmusik.

Helgen 17-18 december
Mixturen och Stenbrohults kyrkokör
framför under sina ledare Mary och
Per Gunnar Petersson den traditio-
nella julsånggudstjänsten ”Carols vid
Betlehem”. I år sjunger vi i Stenbro-
hults kyrka lördagen den 17 dec kl
18.00 och nästa dag i Älmhults kyrka
kl 18.00.

Söndag 8 januari kl 10.00
Julens sånger och psalmer med
Mixturen.

KÖRERNAS TERMINSSTART
MIXTUREN
ons 11 jan kl 19.00 i FH
ORATORIEKÖREN
sön 15 jan kl 17.00
JUBILATEKÖREN
tors 19 jan kl 16.00 i KBS
BARNKÖREN
tors 19 jan kl 17.15 i KBS
UNGA RÖSTER
tors 19 jan kl 18.00 i KBS

Torsdag 26 januari kl 12.10
Vår terminens första lunchmusik.
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BARNVERKSAMHETEN
börjar igen måndagen den
16 januari 2006 (vecka 3)

Föräldrar - barngrupper
Tisdagar 9.00 -12.00 och
13-15.30
Torsdagar 13.00 -16.00
Fredagar 9.00 -12.00

Babycafe 0-1,5 år
Onsdagar 13.00 - 15.00

Ceciliagruppen 3 år
Måndagar 10.00 - 11.30

Barntimmar 4-6 år
Måndagar 13.30 - 15.30
Tordagar 9.00 - 11.00

Miniorer 6-8 år
Tisdagar 16.00 - 17.30

Juniorer 9-13 år
Måndagar 16.00 - 17.30

Upplysningar om samtliga
grupper fås på tel 160 26.

Välkommen till oss!

Annelie   Ingrid   IngMarie

För någ ra månader sedan hade Athi,
fyra år, tuberkulos och var mycket
sjuk. Han är dessutom smittad av hiv.
Sedan han började på bromsmedicin
har han blivit pigg och glad igen.
   Athi bor med sin mamma Xoliswa
i kåkstaden Khayelitsha i Kapstaden,
Sydafrika. Där bor en halv miljon
människor i trä- och plåtskjul. SKM:s
missionär, läkaren Ingrid leRoux,
arbetar i området med hälsovård.
Ingrid bekräftar att bromsmedicinen
fungerar och ger dem livet tillbaka!
Projektet Philani stöds av Svenska
kyrkans mission.

Vill du vara med i arbetet att ge de
hiv- och aidsdrabbade en hoppfull
framtid?
Stöd JULINSAMLINGEN . Ge en
gåva till Svenska kyrkans mission!

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå.

Guds Son i nattens timmar
där vilar upp på strå.

(Sv ps.121)

SKM:S JULINSAMLING

Foto: Leif  Gustavsson/IK ON

Alphakursen ...
... beskrivs närmare på sidan 4 i

detta nummer av Kyrkbrevet.

Alphakursen är till för dig som ...
... vill utforska kristen tro närmare.
... vill fräscha upp dina kunskaper

om kristen tro.
... är ny i församlingen och söker

efter gemenskap.

Kostnad:  Kur sen är gratis. För
måltiden tas en avgift på 20 kr. För
alphahelgen, som ingår som en del av
kursen, tas en avgift ut för
inkvar tering.

För vidare uppl ysningar kontakta:
Karl-Henrik Wallerstein 0476-145
60, 070-543 83 03.

VÄLKOMMEN till en
informationskväll torsdagen den 26
januari kl. 19:00 i Församlingshem-
met. Ät en god middag och lyssna till
ett spännande föredrag med titeln:

Den kristna tron –
tråkig , osann, irrelevant?

Alpha - EN möjlighet att utforska
meningen med livet!

Gemensamma gudstjänster
i ekumeniska böneveckan

17/1 kl 19.00 i Pingstkyrkan
18/1 kl 19.00 i Missionskyrkan
19/1 kl 19.00 Älmhults kyrka

Servering efter varje gudstjänst

ÄLMHULTS LUCIA
KRÖNS I KYRKAN

lördagen den 10 dec kl 17.00
Stämningsfullt luciatåg med vacker
körsång av Jubilatekören och kröning
av Älmhults lucia.

VÄLKOMMEN
TILL JULFEST

I FÖRSAMLINGS-
HEMMET

Söndagen den 11 december kl
14.00

Vi börjar med luciatåg och därefter
blir det fika, dans kring granen, tomte
och godispåse till alla barn.

JULAFTON
Kl 10.00

SAMLING VID KRUBBAN i kyr-
kan.  Vi byg ger julkr ubban och
sjunger vackra julsånger tillsammans
med Barnkören och Unga Röster.

Kl 16.00
JULBÖN i kyrkan. Jubilatekören
sjunger julsånger.

JULDAGEN
Kl 7.00

JULOTTA i kyrkan. Mixturen med-
verkar.

TRETTONDEDAG JUL
den 6 januari 2005 kl 16.00

framför Unga Röster musikalen ”Till
Betlehem” i kyrkan. Det blir en
mycket vacker avslutning på jul-
helgen!

Varmt välkomna!

Kyndelsmässo-
dagen
den 5 februari
kl. 16.00
Vi firar familjegudstjänst i kyrkan
med mycket sång av Barnkören och
Unga Röster.
Ljuständning.

INFORMATION OM ÅRE-RESAN UNDER PÅSKLOVET 2006

DATUM?  8/4 - 15/4

VILKA ÄR RESAN TILL FÖR?
Jubilatekören, konfirmander och
konf irmandassistenter.

PRIS?  Endast 1 700 kr (helpen-
sion) + liftkort och eventuell hyra
av utrustning. Vi har 20 % rabatt
på liftkort och skidhyra.
LIFTKORTSPRIS?  6 dagar - 1 235
kr (de som är 16 år och uppåt), 990
kr (de som är under 16 år).

SKIDHYRA?  6 dagar - ca 520 kr .
ANMÄLAN?  Senast 3/2 2006.

HUR ANMÄLER MAN SIG?  Ge-
nom att betala in 500 kr på postgiro
88 41 11 - 6 och skriva namn,

adress och telefonnummer och
”Åreresan” i meddelandefältet.
OBS Anmälningsavgiften betals ev.
ej tillbaks vid återbud.

INTRESSERAD AV ATT TJ ÄNA

IHOP TILL EN DEL AV RESANS

KOSTNAD?  Kom då till
Församlingshemmet den 8/12 kl
17.00-18.00!

FRÅGOR?  Ring Karl-Henrik
Wallerstein på 070-54 38 303 eller
0476-131 55.

Foto: Leif  Gustavsson/IK ON



Svenska kyrkan i Älmhult

Box 77
343 21 Älmhult
telefon 0476-145 60,
fax 0476-158 57

e-post:
almhult.forsamling@svenskakyrkan.se
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/almhult

PASTORSEXPEDITIONEN

Norra Klöxhultsvägen 3
Öppettider: tisdag, fredag kl 10.00-12.00
Telefontider: måndag, onsdag, tor sdag
kl 10.00-11.00
KYRKOHERDE

Ingmar Lendahls 0476-104 95, 102 68
KOMMINISTER

Mats Brown 0476-140 74, 070-581 64 25
KOMMINISTER

KARL-H ENRIK WALLERSTEIN 0476-145 60,
070-543 83 03
ORGANIST

Per Gunnar Petersson 0476-133 69
KYRKOMUSIKER

Mia Andersson 0476-205 68 eller 073-324 47 23
BARNLEDARE

IngMarie Svensson 0476-714 64
Ingrid Ericsson 0476-156 10
ASSISTENT

Annelie Svensson 0476-160 26
DIAKON

Agneta Grimberg 070-605 27 14
KANSLIST

Agneta von Horn 0476-145 60
KYRKVAKTMÄSTARE

Donald Berg
Michael Johansson 0476-714 13
FÖRSAMLINGSVÄRDINNA

Evy Svensson 0476-400 59

REDAKTIONSKOMMITTÉ

Mia Andersson, Mats Brown
IngMarie Svensson, Rolf Axelsson,
Ingmar Lendahls (ansvarig utgivare)
LAYOUT OCH ORIGINAL

Johan Grimberg
FOTO: Älmhults församling där ej annat anges
TRYCK:
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Gudstjänster i vinter

Gudstjänst eller Mässa firas som regel varje sön- och helgdag
kl 10.00 i Älmhults kyrka.
Några särskilda påminnelser:

2 sönd i Advent, 4 dec
17.00 OBS tiden! Stilla mässa med delar av Oratoriekören
Julafton , 24 dec
10.00 Samling vid krubban. Barnkören och Unga Röster
16.00 Julbön. Jubilatekören
Juldagen, 25 dec
07.00 Julotta. Mixturen
Annandag jul, 26 dec
10.00 Temamässa
Nyårsafton, 31 dec
16.00 Nyårsbön. Sång

2006
Nyårsdagen, 1 jan
16.00 Nyårsmässa. Sång
Trettondedag jul, 6 jan
16.00 Gudstjänst. Offergång för missionen. Unga Röster
framför musikalen ”Till Betlehem” under ledning av Mia Andersson
1 sönd e Trettondedag jul, 8 jan
10.00 Julens sånger och psalmer. Mixturen
Kyndelsmäss, 5 febr
16.00 Familje gudstjänst med ljuständning. Barnkören och Unga Röster

Morgonbön
i kyrkan
onsdagar

klockan 8.30

8

Samtalskvällar
Torsdagar udda veckor

kl. 19.00 i
Församlingshemmet

Alla vägar bär till Rom
Tisdagen den  6/12 kl. 19.00
presenteras en resa till Rom

i ord, bild och ton.
Servering och andakt.

Välkommen!

Måndagscaféet
börjar för våren
den 16 januari

kl 10-12 i
Församlingshemmet

Älmhults kyrka
är öppen för besök.

Kom gärna in, tänd ett ljus och
upplev stillheten.

Träff  för alla
Fredag 3 feb 14.00

i Församlingshemmet
”Mästertjuven Tullber g”

berättat av Björn Sjöstrand
från hembygdsföreningen i Göteryd

Syföreningen
träffas i Församlingshemmet

torsdagar i jämna veckor,
kl 14.00-16.00

med början 26/1

Lunchmusik
kl 12.10 i Älmhults kyrka,

därefter enkel lunch i
Kyrkbackssalen

torsdag 15 december
torsdag 26 januari

Julavslutning
för ungdomarna

med gudstjänst
fredag 9/12 kl 19.00
För samlingshemmet


