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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.

Din tröst gör mig glad!

Församlingens diakoni har sin grund i 

Jesus Kristus, en förlängning av Herrens 

eget liv och gärning. Syftet är att möta 

och bistå människor i kroppslig, själslig 

eller andlig nöd. Allt församlingsarbete 

har i någon mening en diakonal dimensi-

on. Under pandemin förändrades delar av 

församlingens diakonala liv och arbete. I 

mittuppslaget av detta Kyrkbrev berättar 

diakon Agneta Grimberg mer om detta, 

och om sina 25 år som församlingens di-

akon.

När jag är rädd att tappa fotfästet 

håller din godhet mig uppe, Herre. 

När mitt hjärta är fullt av bekymmer 

gör din tröst mig glad. 

(Psaltaren 94:18–19)

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev.

Själens spegel
PETER HALLDORF

Över hela jorden fortsätter 

kristna att dagligen lyssna till 

Psaltarens ord och göra dem till 

bön. Det är många gånger svår-

smälta texter, där tacksägelse 

och jublande lovsång blandas 

med bitter klagan. Jag har själv 

svårt med en del av dessa texter 

men efter att ha läst boken har 

jag blivit mer nyfiken på Psalta-

rens texter.

Själens spegel rymmer antyd-

ningar till hur Psaltaren kan bli 

en mötesplats med Gud och oss 

själva.

Peter Halldorf är redaktör för tidskriften Pilgrim och en av grundarna 

av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

10 minuters paus
CAJSA TENGBLAD

10 minuters paus vill hjälpa oss att stanna till inför det som är viktigt. 

Det är en reflektionsbok för alla årets dagar. Varje kapitel inleds med ett 

bibelcitat, därefter en kort fördjupande text som kan ge läsaren hjälp 

att finna stillhet, närvaro i nuet och kraft inför det som ligger framför. 

Här kan tankarna vandra inför den egna situationen, sedan avslutas 

kapitlet med en kort bön.

Cajsa Tengblad är hälsopedagog, författare och ACT-terapeut.

Djupare under ytan
TORGNY WIRÉN

Djupare under ytan bygger på berättelser; vardagliga händelser, drama-

tiska upplevelser, bilder ur livet som har en djupare tanke att fundera 

vidare över. De kan handla om livet och döden, rätt och fel, gott och 

ont, om lidande och om relationer. De behandlar självförtroende och 

självbild men också centrala tankar i den kristna tron och vad som är 

meningen med livet. 

Boken är uppbyggd som en andaktsbok med en berättelse för varje 

vecka under året. Till dessa knyts ett bibelord för varje dag. Dessutom 

finns ett antal reflektionsfrågor och en bön. Man kan använda den för 

egen reflektion eller som samtalsunderlag i grupp. 

Torgny Wirén arbetar sedan många år som skol- och ungdomspräst 

i Jönköping.

MARCUS LEJON 
kyrkoherde

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN



Liten kyrkobesökare.Alphakväll runt brasan i Församlingshemmet.

Birgitta Svensson har välkomnats som 
kyrkvärd. Trym Karlsson och Elin Birgander 
är nya ungdomskyrkvärdar.

Elviskonsert med Mixturen, Gospelkören, kÖrhänget och Elmekören.

Christina Rosén avtackades efter sju år som kyrko rådets 

ordförande. Vid hennes sida står Johan Grimberg (ny 

ordförande i kyrkofullmäktige) och Ingemar Almkvist (ny 

ordförande i kyrkorådet).

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET



LÅT OSS BÖRJA MED DETTA: Jesus är en historisk per-

son. Inte bara i bemärkelsen att han påverkat historien 

mer än någon annan, han har funnits på riktigt och går 

att undersöka historiskt. Professorn i Nya Testamentet 

i Lund, Samuel Byrskog, har sagt: “Jag känner inte till en 

enda forskare som menar att Jesus inte funnits”. 

Varför är det en sådan konsensus kring Jesus existens? 

Jo, vi har mängder med trovärdiga källor till hans liv. För 

att vara en person från antiken är källäget otroligt bra. De 

bästa historiska källorna till Jesus fi nns samlade i Bibeln, 

men även utan dessa kan vi veta en hel del. 

I princip alla historiker från antiken som skulle kunna 

nämna Jesus, gör det. Den romerske historieskrivaren 

Tacitus beskriver hur Nero brände ner Rom för att sedan 

skylla på de kristna. Dessa, skriver han, var personer som 

trodde på Kristus – en man som avrättats av Pilatus när 

Tiberius var kejsare. Men trots korsfästelsen fortsatte rö-

relsen spridas över hela romarriket. Den judiske historie-

skrivaren Josefus nämner bland annat hur Jesus Kristus 

bror, Jakob, avrättades år 62. En ståthållare i romarriket, 

Plinius (den yngre), skriver i en brevväxling med kejsaren 

om hur han förföljer de kristna, som vägrar tillbe kejsaren. 

Istället rapporterar han hur de samlas tidigt på morgonen 

och sjunger lovsånger till Kristus, så som till en Gud. 

För att sammanfatta: Kristna fanns tidigt över hela 

romarriket och bekände Jesus som Gud. De påstod att han 

uppstått från de döda efter att ha korsfästs under Pilatus. 

Detta hade övertygat Jesus egen bror.

De tidigaste skriftliga källorna till Jesus hittar vi i de 

brev som kristna (framför allt Paulus) skickade mellan 

församlingarna. De fl esta är skrivna på 50-talet, men de 

innehåller traditioner om Jesus som kan dateras betyd-

ligt tidigare än så. Exempelvis återger Paulus när Jesus 

instiftade nattvarden (1 Kor 11), samt Jesus död och upp-

ståndelse tillsammans med en lista över ögonvittnen (1 

Kor 15). Detta, säger han, är traderat material som han 

själv tagit emot från andra. Vi vet från ett annat brev att 

han träff ade fl era av dessa ögonvittnen (exempelvis Petrus 

och Jakob) bara några få år efter Jesus död!

Breven visar också att Paulus kände till mängder med 

undervisning från Jesus om exempelvis kärlek till fi enden, 

skilsmässa, yttersta tiden och bön. 

De bästa källorna är dock evangelierna. Dessa är skriv-

na, lite beroende på vilka forskare man frågar, mellan 

Jesus fanns på riktigt!

TEMA: KÄLLORNA TILL JESUS



50-talet och 90-talet. Det är så tidigt att legender inte kan 

ha hunnit smyga sig in i materialet. Även om evangelierna 

inte anger författare direkt talar mycket för att de tradi-

tionella namnen är korrekta då den tidigaste källan anger 

dessa författare. Dessutom fi nns det saker i evangelierna 

som styrker det: Matteus, som var tullindrivare, har ett 

särskilt fokus på ekonomiska termer och liknelser. Markus 

som enligt tidiga källor fi ck sin information från Petrus, 

börjar och inleder med dennes namn (ett så kallat inklusio) 

och beskriver fl era händelser ur Petrus perspektiv. Lukas 

har också skrivit Apostlagärningarna, och i delar av den 

skriften talar han i “vi”-form när Lukas är med. Johanne-

sevangeliet identifi eras med ett ögonvittne. 

Oavsett om författarna stämmer visar ny forskning 

att evangelierna har koll på vad de skriver om. Dels har 

forskare kunnat ta fram listor över de vanligaste person-

namnen i Galileen/Judéen. Om vi sedan jämför listan med 

namnen i evangelierna upptäcker vi något fasinerande: 

evangelierna använder mängder med namn men har sam-

ma frekvens, och de namn som var vanligast i kulturen 

kombineras i evangelierna med tillägg såsom födelseort 

eller föräldranamn Försök själv göra något liknande för 

Danmark på 80-talet! Liknande gäller för ortnamn, to-

pografi  och växtlighet. Detta kan jämföras med senare 

“gnostiska” evangelier som bara nämner några få kända 

namn och platser.

Nya testamentet är den skrift från antiken som har 

överlägset bäst manuskript. Det fi nns ca 5000 exemplar, 

och vissa är bara ett par hundra år efter originalen. Genom 

att jämföra manuskripten kan forskare bli säkra på hur 

originalet såg ut. Jämför detta med exempelvis källorna 

om kejsar Tiberius som bara fi nns i ca 20 exemplar, 800 

år efter att de skrevs. 

De två vanligaste invändningarna är att evangelierna 

är tendentiösa och innehåller övernaturliga händelser. 

Samma sak är dock sann om de fl esta antika skrifter, utan 

att dessa diskvalifi ceras inom forskningen. Evangelierna 

är dessutom intressanta i det att de ofta lyfter fram lär-

jungarnas misslyckanden. 

Så, vill du bilda dig en uppfattning om Jesus? – Läs Nya 

Testamentet eller gå en Alphakurs i Älmhults församling!

JOHANNES LECKSTRÖM
komminister

GLÄD ER ALLTID I HERREN
� NU FÅR ÅTER ALLA PLATS I KYRKAN!

Under två år har har olika coronarestriktioner begränsat Älm-

hults församlings liv och arbete. Särskilt stor var prövningen 

under perioden 24 november 2020–31 maj 2021 då antalet del-

tagare i gudstjänst enligt lag var begränsad till max 8 personer. 

Nu är läget ett helt annat och covid-19 är inte längre klassad 

som en samhällsfarlig sjukdom. Vi kan åter mötas också i större 

sammanhang och till stora kyrkliga högtider. STORT TACK till 

ideella, anställda, förtroendevalda och församlingsbor för ut-

hållighet, kreativitet och uppmuntran i en gemensam strävan 

att i så hög grad som möjligt bedriva ett öppet och tillgängligt 

gudstjänst- och församlingsliv. Många erfarenheter rikare går 

vi nu mot ljusare tider. Och nu får åter alla som vill en plats i 

Älmhults kyrka. Lovad vare Jesus Kristus!

MARCUS LEJON, kyrkoherde

Söndagen den 13 februari var första gudstjänsten på 700 
dagar utan coronarestriktioner och deltagarbegräsningar.



Diakonal verksamhet i 
Älmhults församling

DIAKONI I ÄLMHULTS FÖRSAMLING

I 25 år har jag fått vara diakon i Älmhults församling. 

Det går knappt att förstå vart tiden tagit vägen, det är 

mycket jag fått vara med om här. En del är sig likt och 

mycket har ändrats med tiden, så som det är i livet. 

Ibland går förändringar fort, ibland tar de lite längre 

tid och ibland bara måste vi göra förändringar. Det 

har vi alla märkt inte minst under dessa två år med 

pandemi. 

Diakoni är att var tillgänglig för människor på olika 

sätt, ung som gammal och är hela kyrkans/församling-

ens uppdrag. Vi gör det alla, ibland utan att tänka på 

det. Och en diakon har till uppgift att vara den sam-

manhållande länken i församlingen. 

Det är med stor tacksamhet jag kan se att det är 

många i vår församling som villigt ställer sig till förfo-

gande i uppgifter och uppdrag som ibland är synliga, 

men många gånger osynliga.

När jag började i Älmhult hösten 1997 fi ck jag bland 

annat överta ”Träff  för alla”, en mötesplats med pro-

gram, servering och andakt. Även hembesök var en 

stor del av min tjänst, liksom besök och andakter på 

Almgården och Nicklagården. Med tiden startade vi 

upp ”Leva vidare”-grupper, Diakonigrupp, Pilgrims-

vandringar, Stilla dag, Måndagscafé, Sommarcafé och 

mycket, mycket annat.

Det var mycket ett ensam-arbete från början, jag 

gjorde det mesta själv. Men nu får jag arbeta tillsam-

mans med så många andra ideella/frivilliga. Det är så 

roligt att få verka tillsammans. Det är tillsammans vi 

ser vad behoven är och var de fi nns i just vår församling. 

Även söndagarnas gudstjänst har med åren fått 

komma mer och mer i fokus för diakoni. Mest synligt 

blev det när restriktionerna var som hårdast och det 

var viktigt att se till att så många som möjligt fi ck del 

av mässan. Fler blev delaktiga och det blev tydligt att 

även gudstjänsten är något vi gör tillsammans, både 

i det synliga och osynliga.

Det är fi nt att få vara en del av Älmhults församling 

och jag hoppas att vi även i framtiden får ha en levande 

församling där många vill vara delaktiga. 

För att fi ra att jag snart varit diakon i Älmhults för-

samling i 25 år och att jag den 22 maj fyller 60 år vill jag 

och min familj bjuda alla som kommer till kyrkan den 

dagen på en enkel kyrklunch i och omkring Kyrkbacks-

gården. Klockan 18 bjuds alla även in till konserten 

”Best of Jubilatekören”.
Diakon AGNETA GRIMBERG

Morgonbön i kyrkan.

Gudstjänst på Nicklagården med Agneta Grimberg.

DIAKONI



Diakonal verksamhet i 
Älmhults församling

”LEVA VIDARE”�GRUPPER

I Älmhults församling har vi sedan våren 1999 ”Leva 

vidare”-grupper för dem som mist sin make/maka/

sambo/livskamrat. Vi har velat samla ”samma sorts 

sorg”, eftersom man behöver känna igen sig lite. 

Även om varje sorg är unik, t.ex. om det varit en 

lång sjukdomstid eller ett plötsligt dödsfall, så kan 

man förhoppningsvis ändå känna att man pratar 

om samma saker. Man vet vad de andra går igenom.

Om du som läser detta skulle vilja vara med i 

en grupp, kanske få lära känna någon annan som 

vet vad sorg är, är du välkommen att höra av dig. 

Vi startar en ny grupp ungefär varje höst och vår.

HITTA DIN PLATS FÖR
BÖN OCH STILLHET

I Älmhults kyrka har vi en förbönslåda i anslutning 

till ljusbäraren. Där kan du få lägga en lapp med ditt 

förbönsämne. Du får gärna vara anonym med ditt 

böneämne. Vi får lägga fram alla våra bekymmer, 

vår oro och vår glädje och tacksamhet till Jesus 

Kristus. Böneämnena ber vi för i morgonbönen på 

tisdagar kl. 8.30. Välkommen att vara med!

MÅNDAGSCAFÉ!

Måndagar 17 januari–16 maj kl. 14.00–16.00

Församlingshemmet (Storgatan)

Välkommen!

KONTAKT Diakon Agneta Grimberg – agneta.grimberg@svenskakyrkan.se, 0476-561 86

Måndagspromenad med start och mål i Församlingshemmet.

Diakonin har sin kraftkälla i 
bön och gudstjänst.

Gemenskap runt kaff e och brasvärme.



BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

LuciaLucia

Jubilatekören sjunger på Ikea.
Julavslutning med Unga Röster.

Julmusikal i Älmhults kyrka.

Dans kring granen på kyrbacken.



LUNCHMUSIKEN LEVR!

STAFETTPENNAN

Under en längre period har det varit svårt att kunna ser-
vera lunch i samband med lunchmusiken, sista torsdagen 
i månaden. Men nu har de ideella eldsjälarna i köket tagit 
upp slevarna igen och serverar soppa, sedan tonerna från 
Älmhults kyrkas orgel tonat ut.

Chefen över köket är Birgitta Svensson, som sedan tidi-

gare haft erfarenhet av att laga mat till förskolebarn. När 

den tidigare nyckelpersonen Laila Svensson hastigt avled 

2018 blev det naturligt att Birgitta tillfrågades om att ta 

över stafettpinnen.

Den sista torsdagen i januari var det Eva Andersson, 

Babs Wremp och Christina Weberg som hjälpte till i köket 

och tillsammans med Birgitta tillagade man köttfärssoppa. 

Till kaff et serverades det hembakta frallor. Samtliga sopp-

lagare är med i kören Mixturen och trivs bra tillsammans. 

Den senast tillkomna medarbetaren är Babs, som började 

2019, medan de övriga varit engagerade sedan 2016-2017.

Ett eldprov skedde strax före pandemins utbrott, då 

kommunens miljö och hälsa gjorde en oanmäld besiktning 

över kökets status. Detta skedde när man som bäst var i 

färd med att förbereda sopplunchen en torsdag.

– Jag var ärligt talat inte nervös, sa Birgitta, som med 

sin mångåriga erfarenhet som storkökskock var trygg 

med att allt var som det skulle. Enda påpekandet var att 

det behövdes fl er skärbrädor.

Maten till sopplunchen lagas alltid från grunden och 

man undviker rätter med kyckling, eftersom det är en 

Till lunchmusiken i juni går det bra att kontakta organist 
Patrik Sassersson för att lämna förslag på orgelstycken. 
Det blir alltså en slags önskekonsert vid detta tillfälle.
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se, 0476-561 78

PATRIK SASSERSSON

Gänget bakom lunchserveringen 
(Agneta Johansson saknas).

produkt som har extra stora krav på hantering och till-

lagning. När man förbereder matlagningen så sker alltid 

inköpet av råvarorna online via Ica Maxi.

Vid lunchmusiken i januari var det kantorn i Rydaholm, 

Oskar Janner, som stod för musiken. Det var ett omväxlan-

de program med såväl klassiska som populärmusikaliska 

alster, som anpassats för orgeln.

FRA KONSRTER UNDR VÅREN
GOSPEL STOMPERS

19 mars kl. 17.00
Svängiga toner med andligt 

innehåll.

SVANHOLM SINGERS
2 april kl. 17.00

Prisbelönt ung manskör från 
Lund under ledning av

Sofi a Söderberg.

TEMPO STRINGS
14 maj kl. 17.00

Stråkorkester under led-
ning av Linda Sunesdotter, 

Malmö.

VÅRKONSERT
21 maj kl. 17.00

Med Vokalensemblen och 
Patrik Sassersson.



PÅ GÅNG

FÖRDJUPNING I 
FASTAN

(efter gudstjänsten)

Söndag 27 mars
”Proud to be a Siphi-
lile woman”. Minnen 

från Swaziland. Präs-
ten Elisabet Målqvist 

och läkaren Mats 
Målqvist, Uppsala. 

Söndag 20 mars
”Existentiell ensamhet 
– att vara anhörig”. 
Sjuksköterskan och 
universitetslektorn 
Helena Larsson.

Söndag 13 mars
”Min väg till Santiago 

de Compostela”. 
Kyrkvärden och lära-

ren Sara Hayward.

Söndag 6 mars
Fördjupning 
med prästen 
Berth Löndahl.

Söndag 3 april
”Heliga Birgitta och 
musiken”. Kantorn 
Therese Lejon. 

SOMMARKONSERT
med Unga Röster, Jubilatekören 

och Mixturen. Mia Andersson och 
Patrik Sassersson

Nationaldagen, 
måndag 6 juni kl. 19.00

Varmt välkommen!

KONSERT
”BEST OF 

JUBILATEKÖREN”
22 maj kl. 18.00

Laleh, Ted Gärdestad, Abba, 
Disney m.m.

Mia Andersson och band.
Välkommen!

PILGRIMSVANDRING
I samarbete med Loshults för-

samling (Osby pastorat), Göteryds 
pastorat och Älmhults församling 

ges möjlighet till Pilgrimsvandringar 
under 2022.

Den första vandringen är planerad 
till den 7 maj mellan Kräbbleboda 

kapell och Loshults kyrka. Mer infor-
mation kommer via hemsidor och 

predikoturer med mera.
Välkommen!

MUSIKAL
med barnkörerna Unga Röster, 
Glädjesångarna, Mari Winquist 

och Mia Andersson.

Söndag 24 april 
kl. 10 Stenbrohults kyrka 

kl. 14 Älmhults kyrka

KONFIRMATIONS
GUDSTJÄNSTER

7 maj kl. 10.00 och 14.00
2 juli kl. 10.00 och 14.00

LUNCHMUSIK
31 mars kl. 12.10 Patrik Sassersson
28 april kl. 12.10 Max Kristiansson
2 juni kl. 12.10 Patrik Sassersson

ALPHA
– grundkurs i kristen tro för vuxna

Ny kurs börjar i september.



VAKTMÄSTARNAS HÖRNA

En tid av förberedelse
Visst känns det länge sedan naturen omkring oss och även vår kyrkogård 

var klädd i grön skrud! Snart är vi dock där, det känns som ett under varje 

gång. Mycket av det arbete vi gör som vaktmästare på vintern förbereder 

för den tid som kommer. Vi klipper träd, rensar efter blåsiga dagar och 

planerar inför vårens och sommarens arbete. För att det skall bli trevligt 

och snyggt för alla behöver vi hjälp av er gravrättsinnehavare och andra 

som sköter om gravarna på Älmhults kyrkogård. Bland annat kommer vi att 

placera ut vagnar där ni kan lägga granris och annat som behöver samlas 

upp. Ta gärna hem vinterdekorationer, lyktor och annat ni vill använda 

igen. De får inte förvaras bakom gravstenarna.

Ni som inte har möjlighet att sköta era gravar själva kan teckna sköt-

selavtal med Älmhults församling så tar vi hand om det. På vår hemsida

(www.svenskakyrkan.se/almhult/begravning) kan ni läsa mer om vad som 

gäller och vilka priser vi har för 2022. Sista datum för att teckna gravsköt-

selavtal för 2022 är den 31 mars. 

Vårt arbete med att kontrollera gravstenarnas säkerhet fortsätter. Vi 

har nu börjat med gamla delen av Älmhults kyrkogård. Om gravanord-

ningen inte uppfyller Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer kommer 

vi att skicka brev till gravrättsinnehavaren som sen får ta kontakt med en 

stenfi rma för att åtgärda detta. Detta gör vi för allas vår säkerhet, både 

personalens och besökarnas.

Vår nyvidgjorda minneslund möter nu sin första vår. För att den skall 

hållas fi n och allt skall fungera är det viktigt att bara placera snittblommor 

i vaser runt dammen och gravljus i ljusbärarna. Annat som placeras där 

tar vi bort, liksom vissnade blommor.

Det är mycket på gång framöver! Bland annat planerar vi för renovering 

och tillbyggnad av vaktmästeriet och utarbetar en plan för kyrkogårdens 

skötsel.

Vi ser med förväntan fram emot vår och sommar på kyrkogården och 

att få träff a alla trevliga kyrkogårdsbesökare! Tveka inte att fråga oss om 

det är något ni undrar över.

ÅTERKOMMANDE I
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tisdagar 08.30 Morgonbön
Onsdagar 08.30 Morgonbön
Torsdagar 08.30 Morgonmässa
Samtalsgruppen
Bibelstudier med samtal om livet och 
tron, kl. 19.00 i församlingshemmet tors-
dagar: 17/3, 31/3, 28/4, 12/5. Välkommen!

VÅRTERMINEN ����

Måndag
Kyrkis (Alla åldrar) 9.30–12.00
Duvorna (3–5 år) 10.00–11.30
Tisdag
Babytisdag (0–18 mån) 9.30–11.30
Onsdag
Noaklubben (5–7 år) 16.00–17.30
Barnkören i FH (4–7 år) 17.30–18.00
Torsdag
Kyrkis m. musiklek (0–6 år) 9.30–12.00
After School (8–12 år) 14:30–17.00
Unga Röster i FH (8–12 år) 17.00–18.00
Söndag
Söndagsskola i KBS (3–12 år) 9.45–11.30

Välkommen att vara med!
www.svenskakyrkan.se/almhult
www.facebook.com/almhultsforsamling

FH = Församlingshemmet
KBS = Kyrkbacksalen

VAKTMÄSTARNA



VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst fi ras varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. Söndagsskola 
09.45–11.30 i Kyrkbacksgården. För fullständig information se församlingens hem-
sida och Smålänningens Veckoblad. 

Mars
6 10.00 1 i Fastan • Familjegudstjänst. Barnkören.
13 10.00 2 i Fastan • Gospelmässa. Lovsångsteamet. 
19 17.00 Konsert med Gospel Stompers.
20 10.00 3 i Fastan • Mässa. kÖrhänget. Söndagsskola.   
27 10.00 Jungfru Marie bebådelsedag • Familjemässa. Unga Röster och
  Jubilatekören.
31 12.10 Lunchmusik med Patrik Sassersson.
April
2 17.00 Konsert med Svanholm Singers. 
3 10.00 5 i fastan • Mässa. Vokalensemblen. Söndagsskola. ”Heliga
  Birgitta och musiken” med Therese Lejon.
10 10.00 Palmsöndagen • Familjegudstjänst. Barnkören. 
14 19.00 Skärtorsdagen • Skärtorsdagsmässa.
15 10.00 Långfredagsgudstjänst. Korsvägen och Stabat Mater av
  Pergolesi med sångkvartett. 
 20.30 Aftonbön vid Jesu grav. Stilla orgelmusik. 
16 23.00 Påsknattsmässa med påskeld. Jubilatekören.
17 10.00 Påskdagen • Mässa. Mixturen.
18 10.00 Annandag Påsk • Familjegudstjänst. Barnkören och Unga Röster. 
24 14.00 2 i Påsktiden • Familjegudstjänst med musikal. ”Den försvunna
  psalmskatten” med Unga Röster och Glädjesångarna, Mia
  Andersson och Mari Winquist. 
28 12.10 Lunchmusik med Max Kristiansson.
30 20.00 Valborgsmässoafton • Valborgsmässofi rande på Torget med 
  Mixturen och Stenbrohults kyrkokör.
Maj
1 10.00 3 i påsktiden • Mässa. Söndagsskola.
7 10.00 och 14.00 Konfi rmationsgudstjänster. 
8 10.00 4 i påsktiden • Gospelmässa. Söndagsskola. 
14  17.00 Konsert med stråkorkestern ”Tempo strings” och
  Linda Sunesdotter. 
15 10.00 5 i påsktiden • Mässa. Mixturen. Söndagsskola.
21 17.00 Konsert med Vokalensemblen och Patrik Sassersson.
22 10.00 Bönsöndagen • Mässa. Jubilatekören. Agneta Grimberg inbjuder 
  till kyrklunch och födelsedagstårta.
 18.00 Konsert ”Best of Jubilatekören”. Abba, Disney, Laleh,
  Ted Gärdestad med Jubilatekören, Mia Andersson och musiker.
26 10.00 Kristi himmelsfärds dag • Familjegudstjänst. Barnkören, Unga 
  Röster, Arkens grupper. Sommarfest!
29 10.00 Söndagen före pingst • Mässa. 
Juni
2 12.10 Lunchmusik med Patrik Sassersson.
5 10.00 Pingstdagen • Mässa.
6 19.00 Annandag pingst och Nationaldagen • Sommarkonsert med 
  församlingens körer och musiker. Mia Andersson och
  Patrik Sassersson.
12 10.00 Heliga Trefaldighets dag • Mässa. 

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.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 Mick Haupt • s. 6–7 Jeremy 
Bezanger • s. 9 Masaaki Komori
Omslag: Procession Kyndelsmässodagen 2022.
Tryck: Trydells tryckeri, Laholm


