
Kyrkbrevet
från Älmhults församling     nr 4 2018

Tema: 
Ny rättfärdighet



Jesus sa: Saliga de som hungrar och törstar efter rätt-
färdigheten, de skall bli mättade. (Matteus 5:6)

Vi människor hungrar efter vänskap, gemenskap och 
rättfärdighet. Att fira gudstjänst är att stilla denna 
hunger med gudomligt mättad föda. Inte som en vacker 
tanke, utan i verklig förening med den levande Herren. 
I Guds ord och nattvarden möter Jesus Kristus och hans 
rättfärdighet mitt liv, precis som det är. Där finns kraf-
ten som kan ge nytt livsmod och hopp.

Vi mättas av det goda i ditt hus, 
av det heliga i ditt tempel. (Psal-
taren 65:5)

Välkommen till Älmhults kyrka 
och till detta Kyrkbrev!

Marcus Lejon, kyrkoherde
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Hunger och törst 
efter rättfärdighet
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Kyrkorådets vice ordförande 
Laila Svensson har plötsligt 
avlidit.

Laila har under många år 
varit engagerad i Älmhults 
församling som kyrkvärd (med 
särskilt ansvar för kyrkans 

inventarier), förtroendevald, ansvarig för maten vid 
lunchmusiken och deltagare i många olika grupper.

Till sin personlighet var Laila plikttrogen, lågmäld, 
diplomatisk och lösningsinriktad. Hon tog sig alltid tid 
att lyssna och hade en speciell gåva att se människor och 
få dem att känna gemenskap. 

Laila lyssnade gärna till Guds ord, tog vara på det och 
förmedlade det vidare genom sitt sätt att vara.

Det känns tomt att Laila inte är med oss i våra olika 
sammanhang. Vi är många som kommer att sakna 
hennes humor och glädje.

Laila fattas oss men finns med i våra hjärtan.
Christina Rosén, kyrkorådets ordförande

Till minne av 
Laila Svensson

Välkommen till den 
etthundranionde utgåvan 
av Växjö Stiftskalender!

Årets kalender bjuder 
som vanligt på mycket 
intressant och nyttigt att 
läsa. Bland annat möter 
vi två kvinnor, diakonen 
Kerstin Persson och 
Karin Lindegård, maka 
till framlidna biskopen 
Sven Lindegård.

Integration, ungas 
engagemang i kyrkan, 

projektkörer, kyrkans ommöblering, utställning om 
kyrkliga textilier, kyrkan och samhället, om detta 
handlar artiklarna i årets stiftskalender.

Stiftskrönikan handlar om vad som har hänt i stiftet, 
exempelvis när stiftsgränsen flyttades för en församling 
och när domprost Thomas Petersson blev biskop 
Thomas i Visby.

Stiftskalendern, som också har en sida med tilldragel-
ser i Älmhults församling, finns att köpa på bokbordet i 
kyrkan.

Växjö Stiftskalender 2018/2019Trivselgruppen
torsdagar kl 14.00

udda veckor fr o m 31/1 
i Församlingshemmet.

Samtalsgruppen 
torsdagar kl 19.00 

jämna veckor fr o m 24/1 
i Församlingshemmet.

Måndagscafé
helgfria måndagar 

kl 9.30-11.30 fr o m 4/2 
i Församlingshemmet.

Diakonigruppen 
 måndagar kl 14.00 

28/1 (fler datum kommer)
i Församlingshemmet

Söndagen den 6 januari, Trettondedag jul, kl 16.00 
framför Unga Röster musikalen ”En lysande stjärna” 
som en del av familjegudstjänsten. Välkomna!

Tupptävling
I samband med att Älmhults kyrk- 
tupp blev årets kyrktupp anordnade 
församlingen en konsttävling med 
tupptema. Vinnarna uppmärksam-
mades i kyrkan den 14 oktober. 
En av dem var Safira Nilsson från 
Klöxhultsskolan med sin fina, 
 silvriga tupp som fick förstapriset.



Höstens Pasta- 
kväll i Försam-
lingshemmet 
hade temat 
”Änglar” och 
var även en åter-
invigning av de 

fina nyrenoverade lokalerna.
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Avskedspredikan
Sedan 2011 har prosten Jan-Olle Wikström varit åter-
kommande vikarie i Älmhults försam-
ling. Inte minst har vi mött honom vid 
begravningsgudstjänster och vid guds-
tjänster på våra äldreboenden, samt 
som vikarierande kyrkoherde årligen 
under några sommarveckor. 3:e sön-
dagen i advent kommer Jan-Olle Wik-
ström att avskedspredika i Älmhults 
kyrka. Denna dag är också Jan-Olles 
50-åriga prästvigningsdag. Vi vill då 
tacka honom för stor tjänstvillighet genom helhjärtade 
och mycket goda insatser under åtta år.

Marcus Lejon, kyrkoherde 

Bilder från Älmhults församling

På höstlovet passade 
Jubilatekören på att 
åka till London. För-
utom att turista sjöng 
de bl a på Svenska 
kyrkan i London.

Även i år inleddes 
konfirmandåret 
med ett gemen-
samt läger K:04 för 

alla kommu-
nens konfir-
mander på 
Åhusgården i 
just Åhus.Ett av de 

många härliga 
dopen i vår 
församling, 
här extra fest-
ligt med kör-
medverkan!
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Tema: Ny rättfärdighet
I årets tre nummer av kyrkbrevet dyker vi ner på tre ställen 
i Andra Korintierbrevet. Brevet som skrevs av Paulus ca 
år 56 e Kr är personligt skrivet till församlingen i Korint. 
Jag lyfter fram tre nya saker som Paulus menar att Jesus 
lett fram till: ett nytt förbund, en ny skapelse och en 
ny rättfärdighet. I detta nummer handlar det om en ny 
rättfärdighet, vilket Paulus skriver om i Andra Korinti-
erbrevet kapitel 5:18-21.

”Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat 
oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens 
tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom 
Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras 
överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om 
denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud 
manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt 
försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, 
honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för 
att vi genom honom skulle bli till ett med Guds 
rättfärdighet.”

Hur rättfärdigar du ditt liv? 
Vad bidrar du med som ger dig rätt att leva? 
Jag hörde om en framstående 100-meterslöpare. Han 
berättade om den ångest som han kände när han ställt 
sig på knä jämte motståndarna och 
inväntar startskottet: ”Nu har jag 
10 sekunder på mig att rättfärdiga min 
existens. All träning jag lagt ner, 
allt arbete - nu avgörs om det 
var någon mening med allt 
slit.”

Jag möter många som känner en oerhörd stress, unge-
fär som löparen, inför sin tillvaro. De måste ständigt le-
verera, ständigt prestera på topp - annars rättfärdigar de 
inte sin existens. ”Det måste vara en mening med att jag 
finns till!” Då är det såklart härligt att som präst få kom-
ma med goda nyheter: Det finns en Gud som skapat 
dig. En Gud som älskar dig och som ger dig en mening 
i tillvaron - oavsett hur du presterar. Du behöver inte 
skapa din egen mening i livet, människan är inte alltings 
mått, du behöver inte rättfärdiga din egen existens!

Men om du övertygas av nödvändigheten i att Gud 
finns så ställs du inför en liknande fråga: Kan jag vara 
rättfärdig inför Gud? För om människan inte är allting 
mått, då höjs ju också kraven på oss. Det räcker inte 
med att folk tycker att jag är hygglig. Jag står inför en 
allvetande god Gud som ser mitt hjärta. Bibeln säger att 
vi är skapade till Guds avbild (sträck på dig!) - men att 
vi förlorat den härlighet Gud gett oss genom att vända 
oss bort från Gud och hans vilja (sjunk ihop igen…). 

Människosläktet lever i konflikt med Gud själv. Inte så 
konstigt att själva existensen ibland skaver värre än ett 
blodigt skavsår. Himlen är stängd. Vi når inte upp till 
Guds nivå.

I detta dödläge fanns två dåliga alternativ för Gud: 
Det första vore att överge sin skapelse. ”Det här blev 
inte bra, jag river av, knycklar ihop och börjar på ett nytt 
ark.” Det andra vore att säga: ”vi struntar i alla krig, allt 
slaveri och alla svek. Vi drar ett streck över alltihop och 
fortsätter att måla i ett hörn av pappret, vi låtsas som 
ingenting.” Men Gud är den högsta domstolsinstansen i 
tillvaron – om han ser mellan fingrarna med ondskan är 
godheten dömd att dö.

Guds vishet hade dock en medelväg att vandra: God-
heten skulle dömas till döden, Gud bröt upp himlen 
inifrån. Han steg ner till oss som inte kunde stiga upp 
till honom, då han blev människa. ”Han ställde inte 
människorna till svars för deras överträdelser” när han 
bjöd syndare att äta tillsammans med honom. Och 
han sa ”Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör” när han 
spikades upp på korset. Men han såg aldrig mellan 
fingrarna med ondskan: Jesus som inte visste vad synd var, 
honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att 
vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. 
Jesus tog vår plats.

Som barn var jag en gång med hemma hos några 
vänner till mina föräldrar. De har en jämngammal son, 
Jakob. I deras trädgård hade de byggt upp jättefina 
miniatyr-golfbanor och vi ägnade dagen åt att spela. 

Efter att timmarna gått började vi bli lite 
uttråkade (vilket kan hända pojkar 
i den åldern). Vi övergick då till 
något lite mer destruktivt - näm-
ligen att slå bollen så hårt vi kunde 

(också det lite typiskt för ynglingar). 
Vid ett tillfälle frågade Jakob om jag 

kunde slå bollen allt jag kunde upp mot 
en väg. Sagt och gjort. Det blev ett ganska 
skevt slag. Bollen gick i en brant kurva och 
träffade längst ner i hörnet av väggen - och 
där fanns också väggens enda fönster. Klirr! 
Jag hade inget vidare bra försvarstal på 
lager, så istället 

sjönk jag ner 
på gräsmattan med ansiktet 
nedåt medan Jakob häm-
tade sin pappa. Jag hörde 
hur Jakob visade det trasiga 
fönstret.  



Framtiden vill Vilhelm ägna åt att utveckla brädspel. 
Under utbildningen fastnade han mer för designen än 
programmeringen. Var han än hamnar så vill han ha 
kontakt med andra kristna: ”Det är svårt att vara kristen 
utan att ha kontakt med någon församling eller kristna 
vänner”.

Vid pennan Christina Rosén

Mats Hansson och Vilhelm Grimberg är teamare i 
Älmhults församling under läsåret 2018-2019.

De går en ledarskapsutbildning på Glimåkra folkhög-
skola som har ett samarbete med vår församling. Här lär 
man sig ledarskap ur ett kristet perspektiv, hur man kan 
använda bibelns ord i nutid för barn och ungdomar.

Som teamare är du med i församlingens arbete med 
konfirmander, assistenter och after school. Du förbe-
reder fika, lovsånger och lekar och är också en viktig 
förebild för ungdomarna.

Mats är uppvuxen i Älmhult, gick gymnasiet på 
musiklinjen i Tingsryd och intresset är MUSIK. Under 
konfirmationstiden upplevde han en glädje och gemen-
skap som fick honom att fortsätta som assistent och nu 
mynnat ut i att vara teamare.

Framtiden vill Mats ägna åt musik i någon form, 
kanske utbildning vid någon folkhögskola i Stockholm, 
Brighton eller Los Angeles. Viktigt för honom är också 
att hålla kontakten med gänget i Älmhults församling.

Vilhelm är uppvuxen i Älmhult, gick LBS-gymnasiet 
(spelutveckling) i Kristianstad. Konfirmerades på Brea- 
näs missionsgård och kom med som assistent i Älm-
hults församling ett år senare. Valde att gå på Glimåkra 
folkhögskola för att kunna fortsätta att vara med i och 
utveckla ungdomsarbetet. 
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”Ajdå, det här var inte bra!”. Jakob fortsatte: Ja, jag stod 
här och sköt - det var dumt. Plötsligt förändrades något 
inom mig. Vad säger han? Säger han att jag går fri? Att 
han tar straffet i mitt ställe? Okej då!

Jesus visste inte vad synd var, innan han tog all synd 
på sig och dog på korset. Det kallas i kristen tradition 
för ”det saliga bytet”. Det är en ganska bra deal. Paulus 
säger att Gud vädjar till de som läser hans brev: Försona 
er med Gud! Det finns en ny rättfärdighet från Gud 
genom Jesus. Den öppnar himlen och lyfter oss upp 
till Guds nivå.

Johannes Leckström

Stafettpennan: ”Teamare” i församlingen

Ge kollekt med Swish!
Swish-nummer:  
123 467 69 79 

Meddelande: KOLLEKT.
Lägg in numret i din telefon!

Dop
kan hållas i samband med 

ordinarie gudstjänst 
samt vissa lördagar. 

Se hemsidan.

Församlingens präster och diakon 
finns till hands för  

enskilda samtal och själavård. 
Det finns även möjlighet till 
sjukkommunion och bikt.
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Lunchmusik 
i kyrkan kl 12.10 med efterföljande 
lunch för 60 kr i Kyrkbackssalen 

20/12, 31/1 och 28/2.

På orgeln sitter det en backspegel, så 
att man skall kunna hålla koll på vad 
som händer i kyrkan i övrigt. Om 
man enbart tittar framåt, så ser man 
sina noter och kan fixa med valet av 
klanger, genom att koppla in olika 
pipor. Men 
man ser inte 
så mycket 
människor 
och den enda 
kommuni-
kationen 
är att man 
kan höra 
hur mycket 
församlingen 
är med på 
noterna i psalmsången.

Jag tror att båda perspektiven är 
viktiga. Både att musiken skall låta 
så bra som möjligt, att det skall vara 
lätt att sjunga i psalmerna och att 
styckena vid begravning skall kunna 
förmedla hopp och värme i en svår 
stund. Men också att man måste 
vara öppen och lyhörd för allt annat 
som händer runtomkring. Kyrkan 
och församlingen är en helhet, där 
musiken är en mycket viktig del. 

I Älmhult har jag i backspegeln 
sett en mycket levande församling 
med många aktiva människor i alla 
åldrar. Jag kan nu reflektera efter ett 
års tid på pallen och tycker att det 
är en mycket fin och stimulerande 
arbetsplats. Något jag gläds över 

är alla som sjunger. Allt från småt-
tingarna på Arken, via barn- och 
ungdomskörer, ungdomsgrupp och 
konfirmander till vuxenkörerna.

Då det gäller vuxenkörer finns det 
två alternativ; Mixturen, där det inte 
krävs någon tidigare sångerfarenhet. 
Man får sjunga och trivas tillsam-
mans, men också lära sig lite stäm-
sång och få vara med och sjunga vid 
högtider i kyrkan. Vokalensemblen 
sjunger lite mer avancerad kör-
musik och det finns medlemmar 
från församlingar utanför Älmhult. 
Genom att körsångarna har tränade 
röster och erfarenhet av körsång, blir 
det möjligt att framföra sådant som 
kanske annars mest framförs i de 
större katedralerna. Att sjunga i kör 
är till glädje för individen såväl som 
för gudstjänstfirare och konsertbe-
sökare.

För att återvända till orgeln så vill 
jag rekommendera lunchmusiken, 
som äger rum sista torsdagen i  
månaden. Den inleds kl 12.10 och 
håller på i tjugo minuter. Sedan hin-
ner man äta lunch i Kyrkbackssalen 
och ändå vara tillbaka på jobbet kl 
13, d v s om man jobbar i närheten. 
I detta sammanhang vill jag nämna 
de ideella medarbetare, som förbere-
der lunchen. Det var ett hårt slag att 
Laila Svensson dog. I hennes anda 
har Birgitta Svensson tagit över rod-
ret och det är med stor tacksamhet 
jag kan konstatera att traditionen 

kan få leva 
vidare tack 
vare lunch-
musikens 
matgäng.

Varmt 
välkomna 
till all vack-
er musik 
under 
komman-
de helger! 
Det blir 
så många 
olika stilar 

Peter Halldorf

Söndagen den 24 februari kl 17.00 
blir det bibelstudium och bön med 
pastorn och författaren Peter Hall-
dorf. Han är sedan många år redak-
tör för den ekumeniska tidskriften 
Pilgrim och ägnar en stor del av sin 
tid åt retreater, författarskap och 
andlig vägledning på Nya Slottet, 
Bjärka-Säby. År 2015 tilldelades han 
medalj av H. M. Konungen ”för 
framstående insatser inom ekume-
niken”. Han har även varit sommar-
värd i Sveriges Radio P1. 

”Det levande Ordet”

Julfest i 
ARKEN
Söndagen den 9 december kl 14.00 
har alla barngrupper och barnkörer-
na julfest i Församlingshemmet. Det 
blir luciatåg, fika, dans kring granen 
och besök av tomten. Välkomna!

och åldrar, att det skulle vara fel att 
lyfta fram något enskilt evenemang. 
Jag hoppas att just du dyker upp och 
passar på att sjunga med i psalmer-
na. Det är fantastiskt kul när jag 
hör hur psalmsången ljuder. Och då 
behöver jag inte ens kika i backspe-
geln.

Organist Patrik Sassersson
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Träff för alla

Stilla dag

BARNKÖREN 
ons 16 jan kl 17.30-18.00 i FH
UNGA RÖSTER 
tors 17 jan kl 17.00-18.00 i FH
JUBILATEKÖREN 
tors 17 jan kl 18.00-19.30 i FH
Välkomna alla körsångare till en ny 
härlig termin fylld av sång! Ta gärna 
med någon kompis som tycker om 
att sjunga.

Vid frågor kontakta Mia Andersson 
tel 0476-561 88, 0733-244 723 eller 
mia.k.andersson@svenskakyrkan.se.

Barn- och Ungdoms- 
körernas terminsstart

Vuxenkörernas 
terminsstart

MIXTUREN 
onsdagar kl 18.30 i FH. Inga för-
kunskaper krävs.
VOKALENSEMBLEN 
övar varannan vecka enligt särskilt 
schema. Kräver viss sångvana. Kon-
takta Patrik för ev. provsjungning.

Vid frågor kontakta Patrik Sassersson 
tel 0476-561 78, 0724-520 671 eller 
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se.

Då har ännu en sommarsäsong 
avslutats på Älmhults kyrkogård. 
Efter en ovanligt varm sommar med 
mycket vattning och väldigt lite 
gräsklippning låter vi nu kyrkogår-
den gå in i vintervilan. Även om det 
är spännande och trevligt att plocka 
ut alla grejer på våren, så är det med 
stor tacksamhet och eftertanke vi 
tar in allt på hösten och städar av 
kyrkogården från de sista löven. 
Funderingar på vad som gick bra 
och vad gick lite mindre bra. Myck-
et feedback får vi ju från er som 
besöker oss.

Även denna säsong har Samuel 
Brown, Niclas Bozic och Britt-Inger 
Wärn varit säsongsanställda och det 
känns tryggt för oss. Vi hoppas att 
Samuel och Niclas kommer tillba-
ka till våren. Väldigt positivt är det 
att Britt-Inger inte lämnar oss utan 
numera är tillsvidareanställd.

Redan nu kan det vara idé för er 
som önskar gravskötsel att tänka på 
vilken skötsel ni vill ha 2019. Det 
kommer att bli nya taxor, mer om 
det i spalten här bredvid!

Jonas, Daniel, Britt-Inger och Michael

GRAVSKÖTSELAVTAL
Ansvaret för skötseln av kyrko-
gården delas mellan Älmhults 
församling och gravrättsinne-
havaren. En gravrättsinnehava-
re ansvarar för skötseln av sin 
gravplats samtidigt som för-
samlingen ansvarar för övriga 

gemensamma ytor på kyrkogården. Som 
innehavare av en gravplats kan du välja 
att sköta gravplatsen själv eller ge oss ett 
skötseluppdrag. Det är endast gravrätts-
innehavaren som kan teckna skötselavtal 
med församlingen. Avtalet kan tecknas 
t o m gravrättstidens utgång, max 25 år. 
Gravrättsinnehavaren kan betala varje år 
för skötsel eller så kan man betala in för 
flera år vid ett tillfälle och sedan dras en 
årsavgift från inbetald summa varje år.

Är skötselavtal tecknat åtar sig för-
samlingen att hålla gravplatsen i ordnat 
och värdigt skick. Plantering sker vår 
och sommar med för årstiden lämpliga 
plantor vilka vattnas och ansas. På hös-
ten planteras ljung och till vintern täcks 
gravrabatten med granris. 

Skötselavtal kan tecknas mellan 1 
januari och 31 mars. Fr o m 1 januari 
2019 höjs taxan för gravskötsel enligt 
beslut i kyrkofullmäktige. Nya taxor och 
mer information finns på församlingens 
hemsida (www.svenskakyrkan.se/ 
almhult) eller så kan en broschyr hämtas 
hos vaktmästarna.
Vill man teckna ett gravskötselavtal eller 
har frågor kan man kontakta församling-
ens expedition.   Wiveka Ernstsson

Vaktmästarnashörna

FH = Församlingshemmet (Storg. 7) 
KBG = Kyrkbacksgården (blå huset  
 vid kyrkan)

Välkommen till en dag i stillhet och 
tystnad, en dag för dig själv tillsammans 
med andra!
Ledare? Berth Löndahl, Malmö
När? 2 mars 2019, kl 9.00 - ca 17.30 
Var? Älmhults församlingshem (Storg.)
Pris? 150 kr 
(fm-kaffe, lunch, em-kaffe, frukt ingår)
Anmälan? Senast 25 februari till 0476-
561 80 eller genom att betala in 150 kr 
via bankgiro 178-6664 eller swisha till 
123 055 34 46 (skriv namn och ”Stilla 
dag”).
Frågor? Agneta Grimberg 0476-561 86, 
agneta.grimberg@svenskakyrkan.se.

”För att er glädje 
ska bli fullkomlig”

Fredagen den 1 februari
Kent Wisti, Lund, berättar.
En öppen samling för alla!
Plats: Församlingshemmet, Storg. 7
Tid: 14.00 - ca 16.00 
Kaffe, andakt.

Välkomna!

Luciahögtid  
och julkonsert

Lördagen den 8 december är det 
Luciahögtid i kyrkan med Jubilate- 
kören kl 17.00 och fredagen den 
21 december kl 19.00 sjunger de 
julsånger tillsammans med Unga 
Stråkar, även det i kyrkan.



Barnledare almhult.barn@svenskakyrkan.se
Ingrid Ericsson 0476-561 98, sms: 0725-269 340
Annelie Svensson 0476-561 99, sms: 0727-213 500 
Magdalena Brown 0476-561 84, sms: 0706-156 184

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
Michael Johansson 0476-561 91, sms: 0705-515 231
Daniel Johansson 0476-561 93, sms: 0767-644 264 
daniel.k.johansson@svenskakyrkan.se
Britt-Inger Wärn
Niclas Bozic 0476-561 85, sms: 0706-397 057 (april-dec)

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

Kyrkbrevet - Layout och original
Ville G:berg Nelson      
Foto: Församlingen. Framsida: Per Wahlström

Tryck:   

Norra Klöxhultsvägen 3, 343 36 Älmhult 
Telefon: 0476-561 80          Församlingshemmet: 0476-561 96
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
Jesper Runeson 0476-561 79, sms: 0705-762 6028

Välkommen till Älmhults kyrka!
Mässa och gudstjänst firas som regel varje sön- och 
helgdag kl. 10.00 i Älmhults kyrka och söndagsskola 9.45-
11.30 i Kyrkbacksgården. För fullständig information se 
församlingens hemsida och Smålänningens veckoblad.
8 december
17.00 Luciahögtid. Jubilatekören.
9 december ~ Andra söndagen i advent
10.00 Mässa.
14.00 Julfest för alla åldrar i Församlingshemmet.
 Barnkören och Unga Röster. Arkens grupper.
16 december ~ Tredje söndagen i advent
10.00 Mässa. Avskedspredikan av Jan-Olle Wikström.
18.00 Julkonsert med Mixturen och Vokalensemblen.
20 december
12.10 Lunchmusik.
21 december
19.00 Julkonsert med Jubilatekören och Unga Stråkar. 
 DELUX och konfirmandernas julfest.
23 december ~ Fjärde söndagen i advent
10.00 Mässa.
24 december ~ Julafton
10.00 Julbön vid krubban. Barnkören och Unga Röster.
25 december ~ Juldagen
7.00 Julotta. Mixturen.
26 december ~ Annandag jul
10.00 Mässa.
30 december ~ Söndagen efter jul
10.00 Julsångsgudstjänst med Mixturen.
31 december ~ Nyårsafton
16.00 Nyårsbön.

2019 - Giv o Jesus fröjd och lycka 
 ett nytt år går åter in
1 januari ~ Nyårsdagen
16.00 Mässa. Ekumenisk medverkan.
6 januari ~ Trettondedag jul
16.00 Familjegudstjänst. Musikalen ”En lysande stjärna”  
 med Unga Röster.
13 januari ~ Första söndagen efter trettondedagen
10.00 Mässa.
20 januari ~ Andra söndagen efter trettondedagen
10.00 Gospelmässa. Jubilatekören. Terminsstart för sön-
dagsskolan. 
27 januari ~ Tredje söndagen efter trettondedagen
10.00 Mässa. Söndagsskola.
31 januari
12.10 Lunchmusik. Organisten Patrik Sassersson.
3 februari ~ Kyndelsmässodagen
14.00 Familjegudstjänst. Barnkören och Unga Röster.
10 februari ~ Femte söndagen efter trettondedagen
10.00 Mässa. Söndagsskola.
17 februari ~ Septuagesima
10.00 Mässa. Söndagsskola.
24 februari ~ Sexagesima
10.00 Mässa. Söndagsskola. 
17.00 Bibelstudium med pastorn Peter Halldorf, Bjärka Säby.
28 februari
12.10 Lunchmusik. Organisten Bengt Almfjord, Osby.
2 mars
Stilla dag i Församlingshemmet.
3 mars ~ Fastlagssöndagen
10.00 Mässa. Vokalensemblen. Söndagsskola.  
 Fördjupningsstund med prästen Berth Löndahl,  
 Malmö: ”Lycka, lyckad, lycklig”.


