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Mässans ABC

Den kristna kyrkans centrum är Jesus 

Kristus och evangeliet om honom. I Älm-

att i trohet mot evangeliet och med öp-

penhet för varje människa, väcka, stärka 

Söndagens gudstjänst och mässa, är det 

i kyrkans liv som tydligast uttrycker för-

vardagsarbete, med undervisning, kyr-

komusik, diakoni, mission och all annan 

nummer av Kyrkbrevet kommer temat att 

vara mässans inre struktur och mening, 

kort sagt Mässans ABC.

Ett enda ber jag Herren om, detta 

begär jag: att få vara i Herrens hus 

varje dag i mitt liv för att se Her-

rens ljuvlighet och söka svar i hans 

tempel.

Välkommen till Älmhults kyrka – och till 

detta förnyade Kyrkbrev!

Denis Mukwege – en levnadsberättelse
BERTHIL ÅKERLUND

Denis Mukwege är den kongolesiske läkaren och 

grundaren till Panzisjukhuset i Bukavu i östra Kon-

förlora sin son i komplikationer efter födseln och om sin dröm om att 

bli läkare, om mötet med den svenska missionen med mera.

Detta är en mycket intressant bok om Denis Mukweges liv och hans 

fantastiska gärning. Jag blir djupt imponerad av en människa som fort-

sätter sitt arbete trots hot, överfall och mordförsök.

 

NADIA MURAD

Som barn drömmer Nadia Murad om att bli historie-

lärare eller att öppna sin egen skönhetssalong. Livet i 

förändras allt. Nadia, som nyss fyllt tjugoett och fortfa-

Nadia Murad är idag människorättsaktivist och goodwill-ambassadör 

för FN. Det är fantastiskt att denna unga kvinna kan arbeta med detta 

efter allt som hon varit utsatt för. En mycket viktig bok!

CHRISTINA ROSÉN

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 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 

– för mer informtion om verksamheten.

MARCUS LEJON 
kyrkoherde

av halka och köld, men till min glädje kom 

trogna medarbetarna i köket hade lagat. 

Ett av styckena som jag spelade heter ”Litanies” och 

är skrivet av den franske kompositören Jehan Alain. Han 

menade att man skulle spela stycket med stor intensi-

-

dig himmelsfärd. Han deltog i Andra världskriget som 

av tyskar.  Detta blev hans död, men han hann ta med sig 

tapperhet.

Men, vad är väl medaljer värda mot att en fram-

 

Tillsammans med berättelsen om Jehan Alains tragiskt 

som han redan i förväg hade tänkt sig med sin litania.

eller hennes älsklingsmusik framförs.

allvar. Ibland kan det krävas detektivarbete för att hitta 

omsättas till instrumentet, orgeln eller pianot i kyrkan. 

den enskilda berättelsen och kyrkans budskap. Alltsam-

sorgearbetet.

Musik för livet.

PATRIK SASSERSSON

-

sare i Älmhult med Bibeläventy-

ret. Bibeläventyret är ett under-

visningskoncept som Svenska 

Bibelsällskapet tagit fram.

Ofta är eleverna väldigt kritiska 

ganska snart, när jag trollat mitt 

första trolleritrick, och dragit med 

-

Det är ett fantastiskt pedagogiskt och roligt material 

-

JOHANNES LECKSTRÖM

Trettondedag Jul framförde Unga Röster musikalen 

”En lysande stjärna” i Älmhults kyrka. Strax innan jul 

spelades samma musikal upp i Församlingshemmet för 

förskolebarn. Tack alla för en fantastisk insats!

Jubilatekören hade intensiva dagar kring Lucia och av-

slutade terminen med en mycket välbesökt julkonsert i vår 

vackra kyrka. Lions Lucia 2018 hette Emma Johansson.

LEDARE FRÅN BOKBORDET FRÅN VERKSAMHETEN

Älmhults församling vill rikta ett stort tack till Johan 

Grimberg för mycket gott arbete med Kyrkbrevet 

MARCUS LEJON

-

Kyrkbrev. Tanken med Kyrkbrevet är att spegla församlingens verksamhet, 

JOHAN GRIMBERG



gick till jobbet. Tidigare hade deras gudstjänstdag va-

begravningen efter sabbaten. När de kom fram till graven 

Men när vi möter Jesus i hans ord och hans bord vänds 

Gudstjänsten blir ett möte med den levande Guden.

De första momenten i gudstjänsten kallas för samling. 

ännu mer viktigt idag än tidigare. Vi överöses av intryck 

-

skilt möte med Gud. Förr i tiden lämnade man sitt vapen 

i vapenhuset, eftersom kyrkan var ett fridens hus, idag 

Gudstjänsten inleds med en psalm. De kristna är ett 

sjungande folk, och den första psalmen har ofta karaktä-

-

och ljus för att högtidligt visa att vi samlas som Guds folk.

Nästa moment är syndabekännelsen. I den nyss sjungna 

igenom god. Vi är hyggliga, men inga helgon. Detta kallas 

och lyfta fram det till Gud.

prästen innan gudstjänsten för bikt och var sedan redo 

för gudstjänst. Fördelen med det enskilda mötet är att 

prästen kan hjälpa personen att reda ut vad som är synd 

”Det du försöker bekänna som synd, är inte synd. Vi kan be 

om Guds hjälp och förbarmande, men du har inte syndat.” 

vem Gud är och vad han kräver av oss.

Kyrie betyder ”Herre” och var den första kristna trosbe-

de fortsatte att ropa ännu högre. Männen visste att Je-

sus var deras enda hopp, bara han kunde bota dem. Jesus 

Om vi följer de blinda männen som blivit botade lite till, 

kommer vi in i nästa moment av gudstjänsten. Männen 

som upphöjde Jesus när han red in i Jerusalem. Samma 

-

mande vill vi upphöja honom. Vi sjunger nu Gloria, vilket 

hjälpa oss att samla oss inför mötet med Gud. Detta är 

om förbarmande och sedan tacka och lova honom för allt 

gott han ger.
JOHANNES LECKSTRÖM

Ulla Johansson är född i Växjö och 

Smedby. Ullas pappa, Tore Hallborg, 

var präst och senare kyrkoherde i 

Älmhults församling. Familjen kom 

-

passad. Men Ulla saknade inget – hon hade ju Ingvar som 

kunde hon tjuvkika när det var vigslar. Jag kan tänka mig 

att det var spännande. 

till framme i kyrkan och en grupp var i bakre delen. Ung-

-

är belägen. Som Ulla minns det var det oftast sol men 

-

utbildade hon sig till sjuksköterska i Jönköping.

Ingvar som arbetade vid järnvägen hade oregelbunden 

barnpassningen med hjälp av barnens farmor och mormor. 

Ulla har varit och är mycket aktiv i församlingens sy-

lotterier och det stöptes ljus av de ljusstumpar som blir 

Handarbete, församlingen och familjen har legat Ulla 

barnbarnsbarn som hon har tät kontakt med.

Kyrkan och församlingen är som ett andra hem för Ulla.

Vid pennan CHRISTINA ROSÉN

STAFETTPENNAN

TEMA: MÄSSANS ABC – SAMLING

Att samlas 
inför Gud

! I kyrkan har vi numera också en förklarad agenda som 

kommenterar mässans olika delar.



Nu är det dags att förnya/se över gravskötselavtalen för er som önskar 

hitta all information kring det.

-

gravrättsinnehavaren att kontaktas samt att vi lägger ner stenen eller 

belysningsstolpar. 

som vanligt att ställa fram släpvagnar samt hänvisningar för detta där ni 

ber vi er att inte lägga era gravlyktor, vaser, verktyg eller annat bakom era 

rensar och klipper i häckarna. 

mycket vi hinner. Det kommer under tiden att vara lite rörigt och smutsigt 

Som alltid ser vi fram emot ännu en säsong med möten och samtal 

verktyg eller tillgänglighet.
JONAS, MICHAEL, DANIEL, BRITT-INGER, NICLAS

 Britt-Inger Wärn heter jag och har varit 

säsongsanställd  i Älmhults församling 

-

torsexpeditionen när det behövs. Jag är född och 

PÅ GÅNG VAKTMÄSTARNAS HÖRNA

Sista helgen i januari var 
årets terminskonfirmander i 
Åhus på läger. De kommer 
att konfirmeras lördagen 
den 11 maj. Sommarkon-
firmanderna konfirmeras 
lördagen den 6 juli. Älmhults kyrka den 5 maj kl. 17.00

Stenbrohults kyrkokör, Mixturen, 
Virestads folkdanslag, 

instrumentalister

torsdag 30 maj kl. 10.00

Vi börjar inne i 
kyrkan och sjunger 
tillsammans med 

Barnkören och Unga 
Röster.

Efteråt blir det tipsrunda, tävlingar, 
hoppborg och fika vid Kyrkbacks-

gården.

med barnkörerna från 

Söndagen den 28 april 
kl. 14 i Älmhults kyrka

Fredagen den 5 april kl. 14.00

”Melodier man minns”
Harald Gustafsson, 

präst från Växjö, spelar 
och sjunger

KaRe och andakt

Församlingshemmet (Storgatan 7) 
Observera lokalen!

Lunchmusik 23 maj kl. 12.10

Patrik Sassersson

Orgelkonsert 25 maj kl. 17.00

Carl-Adam Landström, Malmö

Festmässa 26 maj kl. 10.00

Vokalensemblen, Per Gunnar Pe-
tersson, Patrik Sassersson

SEBASTIAN STAKSET - BISKOP ANDREW WATSON - TOMAS 
SJÖDIN - KARDINAL ANDERS ARBORELIUS - BISKOP FREDRIK 

MODÉUS - SYSTER SOFIE - LUKAS BERGGREN - ELISABETH 
SANDLUND - KG LARSSON - HANS WEICHBRODT - BERIT 

SIMONSSON - YOUNGSTERS - UNGDOMSOAS

O a s  S o m m a r m ö t e
L J U n g b y  a r e n a  2 3 - 2 7  j u l i  2 0 1 9

Halleluja
KOM OCH SE VAD GUD HAR GJORT, UNDERBARA 
ÄR HANS GÄRNINGAR MOT MÄNNISKORS BARN.

www.oasrorelsen.se

 

Måndagscafé

helgfria måndagar kl. 9.30–11.30 i Försam-

lingshemmet. Fram till 15 april.

Diakonigruppen

måndagarna 25 mars och 6 maj kl. 14.00 i 

Församlingshemmet

Trivselgruppen

torsdagar kl. 14.00 udda veckor i Försam-

lingshemmet. Fram till 25 april.

Samtalsgruppen

torsdagar kl. 19.00 jämna veckor i För-

samlingshemmet. Fram till 2 maj.

Almgården och Nicklagården

Gudstjänst och mässa torsdagar kl. 10.15 

enligt särskilt schema.

Måndag

Kyrkis 0–6 år  9.30–12.00

Duvorna 3–6 år  10.00–11.30

Måndagscafé 0–100 år 9.30–11.30

Tisdag

Babytisdag 0–18 mån 9.30–11.30

After school från 8 år 14.30–17.00

Onsdag

Noaklubben 5–8 år 16.00–17.30

Barnkör 4–7 år  17.30–18.00

Föräldracafé  17.30–18.00

Fika på Arken för föräldrar och syskon till 

barnkörbarn.

Torsdag

Kyrkis m. Musikstund 0–6 år 9.30–12.00

After school från 8 år 14.30–17.00

Unga röster 8–12 år 17.00–18.00

Söndag

Söndagsskola 2–13 år 9.45–11.30

i Kyrkbackssalen/Kyrkan



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.

Mars

10 10.00 1:a i Fastan • Familjemässa i Församlingshemmet. 
  Arkens grupper och Barnkören
16 17.00 Orgelkonsert med professor Ralph Svensson, Stockholm
17 10.00 2:a i Fastan • Mässa, söndagsskola
24 10.00 Jungfru Maria Bebådelsedag • Mässa, söndagsskola. 
  Unga Röster och Jubilatekören. VåUor
28 12.10 Lunchmusik. Musikkonsulent Åsa Johnsson, Växjö stift
30 17.00 Konsert med Allmänna sången, Eskilstuna
31 10.00 Midfastosöndagen • Mässa, söndagsskola

April

7 10.00 5:e i Fastan • Mässa, söndagsskola. 
 17.00 Lukaspassionen av Göran Greider. Växjö Oratoriekör under 
  ledning av domkyrkoorganisten Sten-Inge Petersson.
13 17.00 Passionsgudstjänst med orgelmusik.
14 10.00 Palmsöndagen • Mässa, söndagsskola. Vokalensemblen och 
  Jubilatekören
18 19.00 Skärtorsdagsmässa
19 10.00 Långfredagsgudstjänst. Stabat Mater av Pergolesi. 
  Elin Nordström, Lisa Mazzeo, Anna Berg och Julia Sassersson
 20.30 Aftonbön vid Jesu grav. Stilla orgelmusik med Patrik Sassersson. 
20 23.00 Påsknattsmässa med påskeld. Jubilatekören. Påsknattsfest
21 10.00 Påskdagsmässa. Mixturen
22 14.00 Annandag Påsk • Familjegudstjänst. Barnkören och Unga Röster
25 12.10 Lunchmusik med organisten Sara Karinsdotter, Söraby
28 14.00 2:a i Påsktiden • Familjegudstjänst med musikal. Unga Röster och 
  Glädjesångarna

Maj

5 17.00 3:e i Påsktiden • Folkmusikmässan ”Träd in i dansen”. Mixturen, 
  Stenbrohults kyrkokör och Virestads folkdanslag
11 10.00 och 14.00 Konfirmationsmässor. Jubilatekören
12 10.00 4:e i Påsktiden • Mässa, söndagsskola
18 16.00 Musikcafé i Församlingshemmet. Jubilatekören sjunger ABBA. 
19 10.00 5:e i Påsktiden • Mässa, söndagsskola
23 12.10 Lunchmusik med Patrik Sassersson
25 17.00 Orgelkonsert med organisten Carl-Adam Landström, Malmö
26 10.00 Bönsöndagen • Festmässa. Söndagsskola. Vokalensemblem, 
  Patrik Sassersson och Per Gunnar Petersson. Kyrkans orgel fyller 10 år
30 10.00 Kristi Himmelsfärdsdag • Familjegudstjänst. Sommarfest. Arkens 
  grupper, Barnkören och Unga Röster. Utdelning av dopänglar.

Juni

2 10.00 Söndagen före Pingst • Mässa
6 19.00 Sommarkonsert. Unga Röster, Jubilatekören och Mixturen
9 10.00 Pingstdagen • Mässa
10 18.00 Annandag Pingst • Mässa
16 10.00 Heliga Trefaldighets dag • Mässa
22 13.30 Friluftsgudstjänst vid Församlingshemmet. Virestads folkdanslag
23 10.00 Johannes Döparens dag • Mässa

PROGRAM

Adress: 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: 0705-762 602

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
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