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I begynnelsen
fanns Ordet
Or d är ett av människans viktigaste verk-

tyg för att skapa och upp rätthålla ge men-

skap. Ord kan återskapa en skadad rela-

tion. Samma verktyg, Ordet, använder 

Gud när han vill upprätta gemen skapen 

med oss männi skor.

I inledningen till Johannesevangeliet 

får Guds Ord till oss ett namn och ett an-

sikte i Jesus Kristus. Johannes skriver: I 

begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns 

hos Gud, och Ordet var Gud. Och Ordet 

blev människa och bodde bland oss, och 

vi såg hans härlighet, en härlighet som 

den ende sonen får av sin fader, och han 

var fylld av nåd och sanning. Evangelis-

ten Markus uttrycker sig enklare när han 

inleder sitt korta evangelium med orden: 

Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, 

Guds son. Ett glädjebud som växer när det 

delas i kyrkans gemenskap.

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Mot alla odds
– när hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro
STEFAN EDMAN

Är det rimligt att hålla fast vid tanken på Gud i en mo-

dern värld där vetenskap och teknik triumferar? Där 

religion för många blivit sinnebilden för vidskepelse, 

ofrihet och extremism?

I sex personliga essäer – med utblickar mot vetenskap 

och idéhistoria – belyser Stefan Edman några av vår tids svåra frågor. 

Han landar i att tro djupast sett måste få handla om att mogna till kärlek 

och ansvar för medmänniskan och jorden. Och att i förundran ana en 

tanke bakom universum och evolutionens myller.

En tro för hjärtat trots att hjärnan kanske tvivlar.

Stefan Edman är biolog och teknologie hedersdoktor.

Sju steg till kristen tro
JONAS LINDBERG

Är du nyfi ken på kristen tro? Det här är en bok både 

för dig som tycker att du redan har en tro och för dig 

som känner dig mer osäker på det.

Vem är Gud för dig? Vad har du för relation till Bi-

beln? Vad har du för erfarenheter av bön? Vad får dig att 

känna dig älskad? Vad hjälper dig att leva på ett klokt 

och kärleksfullt sätt? Vad tror du händer efter döden?

Bokens författare ställer frågor till dig som läser och ger dig övningar 

som en hjälp att låta den kristna tron landa i vardagen. Du inbjuds också 

att läsa Lukasevangeliet med hjälp av frågor.

Jonas Lindberg är präst, journalist och teologie doktor i religions-

sociologi.

Som en rörelse
KARIN AHLQVIST & CHARLOTTE SÄLL

Boken lyfter olika perspektiv av det diakonala om-

rådet och ger röst åt många personer. Diakonerna 

Karin Ahlqvist och Charlotte Säll har sammanställt 

erfarenheter från det vardagliga arbetet inom 

Svenska kyrkan.

Den här boken ger viktig inspiration till samtal 

om diakoni. Som människor delar vi livets villkor och vet vad sårbarhet 

och utsatthet vill säga. Diakonin är hela församlingens angelägenhet.

Boken kretsar kring orden grunda, spana, tolka och agera. En grund 

ger stabilitet och spaningen bjuder till upptäckter. Tolkningen hjälper 

oss att förstå och leder till aktion, till handling som gör skillnad för män-

niskor, samhälle och värld.

En intervju med Agneta Grimberg och Kent Wistis bilder ger fi na 

perspektiv på det som är diakonins syfte.

ALLMÄN INFORMATION

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

Församlingens präster och diakon fi nns till 
hands för enskilda samtal och själavård. Det 
fi nns 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

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN



År 1929 hände bland annat följande: Den 27 april lades grundste-

nen till Älmhults kyrka, den 7 september invigdes kyrkogården 

och den 24 december (julafton!) ringde kyrkklockorna för allra 

första gången. Året därpå, den 30 november 1930, ägde den hög-

tidliga invigningen rum. Sedan dess har 90 år förfl utit i försam-

lingens liv, i och omkring det vackra Kristi tempel i Älmhult. Detta 

vill församlingen uppmärksamma i ett jubileumsår med start 

den första advent 2019 och fram till den första advent 2020. Håll 

ögon och öron öppna för information i kommande nummer av 

Kyrkbrevet, i annonsering m.m. från och med i höst. Välkommen!

Efter grundstenens nedläggande den 27 april 1929, en akt som 

leddes av biskop Edgar Reuterskiöld,  refererades bland annat: 

”Detta skedde med en anslående högtidlighet, bevistad av en talrik 

skara församlingsbor”. Vidare kunde man läsa att när biskopen 

slog tre hammarslag på stenen, då uttalade han orden: ”Så vare nu 

denna grundsten till Älmhults kyrka rätt nedlagd i Guds, Faderns 

och Sonens och den helige Andes namn, till Guds ära, församling-

ens uppbyggelse och själarnas frälsning”.  Vidstående bilder visar 

var grundstenen är lagd (se i den röda ringen i fotot), samt en äldre 

bild från dagen då den nedlades. Årtalet 1929 står att läsa på tornet.

Överst: Grundstenen med röd ring i bilden.
Cirkel: Grundstenen i närbild.
Nederst: Då grundstenen lades.

ÄLMHULTS 
KYRKA 90 ÅR 
1929/1930–2019/2020

PER-RUNE SVENSON, komminister



FRÅN VERKSAMHETEN

Söndagen den 24 mars – Marie Bebådelse dag – sjöng 
Jubilatekören och Unga Röster tillsammans i en härlig 
familjemässa i kyrkan. Efter gudstjänsten blev det våffel-
kalas i Kyrkbacksgården.

Musikalen ”Båt på torra land” spelades upp sista helgen i 
april i Stenbrohults och Älmhults kyrka inför en stor publik. 
Även kommunens förskolebarn fick möjlighet att komma och 
titta på musikalen, som handlade om Noa (spelad av Mats 
Hansson) som byggde sig en ark, i Församlingshemmet 
på måndagen efter. Här är Noa tillsammans med några av 
djuren.

Årets konfirmander släpper ballonger på kyrktrappan efter 
avslutad konfirmation.

Bibelstudium med Rune Söderlund.

Förskolebarn från Älmhult tittar på musikalen.

Fyra körkompisar – Frida, Noomi, Klara och Selma



Påsknattsmässan inleds vid påskelden där påskljuset tänds. 
Under mässan sker även en doplöftesförnyelse. Många män-
niskor fyllde Älmhults kyrka och Jubilatekören sjöng.

Folkmusikmässan ”Träd in i dansen” hölls söndagen 
den 5 maj där Mixturen, Stenbrohults kyrkokör, Virestads 
folkdanslag och instrumentalister medverkade.



I årets fyra nummer av Kyrkbrevet kommer vi att dyka 
ner i gudstjänsten och dess olika delar. I kyrkans histo-
ria har en ordning (ordo) utvecklats, som i mångt och 
mycket är den samma världen över. Gudstjänsten består 
av en samling, läsningar och utläggning av ordet (Bibeln), 
fi randet av nattvarden och en avslutande sändning. I detta 
nummer ska vi se på Ordet.

En av de tidigaste beskrivningarna av den kristna guds-

tjänsten fi nns hos Justinus Martyren som dog 165 e.Kr: 

”På söndagen samlas de kristna och man läser apostlarnas 

skildringar och profeternas skrifter så länge som tiden 

medger. När uppläsaren slutat håller föreståndaren en 

predikan för att mana till efterföljd av denna sköna un-

dervisning”.

De kristna samlades alltså för att lyssna till Guds ord. 

Det var dels profeternas skrifter (Gamla Testamentet) – de 

som fått ta emot tilltal från Gud in i historien, och sedan 

apostlarnas skildringar (Nya Testamentet) – de som varit 

vittnen till Jesus liv och undervisning. Att få höra dessa 

skrifter var något att längta efter: En skön undervisning! 

Församlingen läste så länge de hann, innan de var tvungna 

att gå till jobbet.

Det var såklart speciellt i en tid då inte alla kunde läsa 

och då det var oerhört dyrt att äga en egen Bibel, men 

samma djupa fascination bör fi nnas hos dig som kristen 

idag när du läser eller hör Bibeln. Gud har talat! Gud har 

visat sig för oss och söker relation med oss – genom sitt 

heliga ord. Vi kan få del av detta! Det är en fantastisk möj-

lighet att få börja dagen med att läsa ur Guds ord. Vi har 

ju dessutom möjlighet att läsa vår egen Bibel varje dag.

I gudstjänsten läser vi oftast tre olika texter och, precis 

som Justinus Martyren beskriver, dessa hämtar vi från 

hela Bibeln. En text kommer från Gamla Testamentet, och 

från Nya Testamentet har vi en läsning ur breven (epistel) 

och en ur evangelierna. Under evangelieläsningen står 

församlingen upp, och oftast har vi en evangelieprocession 

där prästen går ut i mittgången tillsammans med kors och 

ljus. Högläsning har ju fått ett uppsving i vår tid i och med 

ljudböckernas explosionsartade tillgänglighet (även Bibeln 

fi nns som ljudbok!), och det händer något särskilt när vi 

lyssnar till en text snarare än läser den. Högläsning talar 

mer till hela vår person, och inte bara till vårt förstånd. 

Varje läsning avslutas med att läsaren konstaterar: ”Så 

lyder Herrens ord”, eller ”så lyder det heliga Evangeliet”. 

Gud har talat, och vi har lyssnat.

TEMA: MÄSSANS ABC – ORDET

Ett tilltal 
från Gud



Men går det att tro att Gud talar till oss genom Bibelns 

böcker och att dessa är Guds ord? Låt mig först säga något 

om vad det innebär, och vad det inte innebär att Bibeln 

är Guds ord. Kristna tror inte att Bibeln trillat ner från 

himlen eller att den är en avskrift av en himmelsk förlaga. 

Nej, på ett sätt är Bibeln en samling av helt vanliga böcker, 

skrivna av olika människor i olika historiska situationer. 

Böckerna har olika genrer och olika stil. Vissa har ett väl-

artikulerat språk medan andra knappast skulle tryckas av 

förlag på grund av sin torftighet. Bibeln 

är alltså skriven av människor med olika 

kompetens och i olika omständigheter. 

Men den är samtidigt Guds ord – Gud 

har med sin helige Ande väglett och in-

spirerat författarna att skriva budskap 

från honom. Kyrkan har därefter med 

hjälp av olika kriterier sett vilka böcker 

som är Guds ord och samlat dem i Bi-

beln. Genom att studera och läsa dessa 

böcker får vi ett tilltal från Gud själv.

Att Bibeln är Guds ord går att argumentera för på 

många olika sätt. Det vanligaste är kanske att visa på hur 

historiskt tillförlitlig Bibeln är (och det är den!) samt att 

Jesus sa att Bibeln är Guds ord. Men låt mig nämna två 

andra perspektiv:

För det första har Bibeln visat sig funka. Många fors-

kare slår fast att vår kultur är oerhört präglad av Bibelns 

idéer. Det handlar om människans individuella värdighet, 

människans möjlighet att undersöka och förstå världen, 

kravet på rättvisa och medmänsklighet, kärlek till Gud 

och din nästa (ja till och med din fiende!) och en tacksam-

het över allt vackert och skönt i skapelsen. Detta har lett 

fram till fantastiska frukter i form av kultur, lagstiftning, 

vetenskap, musik, konst, medmänsklighet och arkitektur. 

Det kan man förvänta sig av Guds ord.

För det andra är Bibelns texter oerhört sofistikerade. 

Många avfärdar Bibeln som primitiv och förlegad. Men 

faktum är att när forskare närmar sig texterna ser de 

något oerhört komplext som borrar djupt i människans 

psyke och natur. Det är på ett sätt ganska logiskt: texter 

som överlever flera tusentals år i en kultur måste ha en 

viss kvalitet. Bibelns texter står över tidens växlingar och 

talar in i varje tid. Den är värd att lyssna till, oavsett om du 

tror att Gud ligger bakom. Om det dessutom är Guds ord 

har vi här platsen för att förstå oss själva, meningen med 

vår existens och tillvarons yttersta verklighet: Gud själv.

Som kristen är jag inte förvånad att det är såhär som 

Gud väljer att uppenbara sig för oss. Gud verkar ha en 

förkärlek för att möta oss på vår nivå och använda män-

niskor när han för historien framåt. Det yttersta beviset 

på detta är såklart att han själv blivit människa i Jesus. 

100% Gud, men också 100% människa. Det är en bra pa-

rallell till vad Bibeln är: Visst, 100% mänskliga ord, men 

också 100 % Guds ord.

Eftersom Bibeln inte bara är en gudomlig bok, utan 

också är skriven av människor så behö-

ver vi sätta oss in i historien och förstå 

sammanhanget som texten skrevs i. 

Först därefter kan vi se vad det får för 

konsekvens för oss idag. Detta är alltså 

predikans uppgift (jämför Justinus Mar-

tyrens citat: ”en predikan för att mana 

till efterföljd av denna sköna undervis-

ning”).

Precis innan jag blev präst sa biskop-

en (som viger präster) till mig: ”Som 

präst ska du vara en brevbärare – du ska lämna ut Guds 

brev till människor.” Jag vore ju en ganska dålig brevbärare 

om jag kastade brevet och skrev ett eget, eller öppnade 

det och strök en del som jag inte gillade och skrev dit 

något annat smart. Bilden av brevbäraren är bra, men vi 

skulle också kunna lägga till att predikanten ska se till att 

mottagaren förstår vad det står i brevet.

Konsekvenserna blir alltså att predikanten inte får hitta 

på massa egna saker – utan ska hålla sig till vad dagens 

text säger. Det är inte predikantens åsikter som ska föras 

fram, utan textens. Om predikanten skulle börja svamla 

om egna grejer kan vem som helst i församlingen kritisera 

och tillrättavisa. Predikstolen är inte en plattform för att 

föra fram sina egna idéer utan ett ansvar att predika Guds 

ord. Av denna anledning ligger trosbekännelsen precis 

efter predikan. Vi läser gemensamt en sammanfattning 

av den kristna tron – vilket kan fungera som en kontroll 

av vad som just sagts i predikan.

En stor del i gudstjänsten handlar alltså om att Gud vill 

tala till oss. Han förklarar vem han är, vilka vi är, vad han 

gjort för oss – framförallt genom Jesus, och vad vi skall 

göra. Syftet är att vi skall få en relation med honom och 

därför är det inte bara en envägskommunikation. Vi ber 

och lovsjunger som svar på det Gud sagt.

JOHANNES LECKSTRÖM, komminister

Bibeln är 100% 
mänskliga 
ord, men 
också 100% 
Guds ord.



Kom  pev 
häig nap 

vå yi r!
Här kan barn och föräldrar 
träff as och leka, samtala 

och lära oss om Gud, pyss-
la och sjunga tillsammans. 

Ibland ses vi var för sig i våra 
grupper för olika åldrar med 

många roliga aktiviteter.
En gång per termin träff as 
vi alla åldrar och grupper 

tillsammans på ”Pastakväll”.

Arken ligger i Församlings-
hemmet (Storgatan 7).

Vi som jobbar på Arken heter:

Inid, Ael, Mal, 
Magna  Ma

Har ni besökt Arken?

AFTER SCHOOL

PASTAKVÄLL

BABYTISDAGDUVORNA

SÖNDAGSSKOLA

NOAKLUBBEN

KYRKIS



INGEMAR ALMKVIST föddes 1952 i Åfors, Algutsboda 

församling. Samma församling där Wilhelm Moberg 

var född. När Ingemar var sex år fl yttade familjen till 

Älmhult. Pappa Torsten var journalist på Kronoberga-

ren och mamma Vera hade hand om ”fi ket” på Linné-

skolan. Ingemar har en äldre bror och en tvillingsyster.

Skolgången varade i åtta år och sedan kurser på Kom 

Vux. Ingemar arbetade som handsättare (typograf) på 

Backemarks i 40 år. Han har arbetat politiskt i 20 år, 

senast som kommunalråd.

Döttrarna Emma och Sara sjöng med i kyrkans 

barnkörer och Ingemar blev mer och mer engagerad 

i Älmhults församling. Nu är han ordförande i kyrko-

fullmäktige, ledamot i kyrkorådet och kyrkvärd. Det är 

inte så mycket polarisering i församlingen utan man 

kommer överens genom diskussion och alla strävar 

efter församlingens bästa.

Det enda politiska uppdrag Ingemar har kvar är som 

ordförande i kommunrevisionen. Annars arbetar han 

mycket ideellt med bio i Folkets Hus (även som kassör), 

Älmhults hembygdsförening, Älmhults teaterförening. 

Fritiden tillbringar han gärna på torpet i Romare-

hylte, Delary. Där arbetar han mycket med ved: kapa, 

klyva och elda. Ingemar gillar att ha mycket att göra 

och att röra på sig. Han cyklar så ofta det går och har 

sprungit Stockholm maraton 10 gånger.

Ingemar trivs med att vara i kyrkan. Han tycker att 

kyrkan/församlingen är en kulturbärare med bland 

annat mycket musik.

Vid pennan CHRISTINA ROSÉN

STAFETTPENNAN

LÖTA 
ORÖR 
I KK-
FUMÄIG

Höstens musikprogram i 
Älmhults kyrka
Augusti
24 kl. 17.00 Orgelkonsert

Professor Hans-Ola Ericsson, Montreal
September
26 kl. 12.10 Lunchmusik

Johan Gustafsson, Södra Ljunga, orgel
Oktober
5 kl. 17.00 Konsert med Kronobergarnas musikkår 

Samuel Sassersson, solist
31 kl. 12.10 Lunchmusik

Patrik Sassersson, orgel 
November
2 kl. 16.00 Allhelgonakonsert med Vokalensemblen
9 kl. 17.00 Orgelkonsert

Thomas Willstedt, Lund
16 kl. 17.00 Laleh-konsert till förmån för Feed

International med Jubilatekören
28 kl. 12.10 Lunchmusik

Patrik Sassersson, orgel
30 kl. 18.00 Konsert med Elme storband
December
13 kl. 19.00 Luciahögtid, arr: Lions.

Jubilatekören.
15 kl. 18.00 Adventskonsert med Carols

Mixturen och Vokalensemblen
19 kl. 12.10 Lunchmusik

Sara Karinsdotter, Rottne, orgel
20 kl. 19.00 Julkonsert

Jubilatekören & Unga stråkar

Älmhults församling i 
samarbete med



PÅ GÅNG

KKE T
BÄNU

HEYSÅD
Onsdagen den 26 juni samlas vi kl. 
13.00 vid Älmhults kyrka för gemen-
sam färd med buss. Vi har möjlighet 
att ta med 4 st rullstolar på bussen.

Pris 60 kr/person
Max 35 personer

Anmälan till agneta.grimberg@
svenskakyrkan.se

eller 0476-561 86. Först till kvarn. 
Frågor till Agneta Grimberg på

tel. 0476-561 86
Välkommen!

INN AV
”SÄEN RÄÅR”

Söndagen den 16 juni

10.00 Mässa i Älmhults kyrka
Därefter invigning, vi går rundan på 

kyrkogården, kyrkkaff e.

TÄF Ö AL
Fredagen den 20 september

kl. 14.00

”Åhus historia – ett medeltida
maktcentrum”

Per-Rune Svenson, präst i Älmhult, 
berättar om sin barndoms stad

Kaff e och andakt
Församlingshemmet (Storgatan 7)

Äntligen tillbaka i
Älmhults församling!

AL
– grundkurs i kristen tro för vuxna

Prova på-kväll måndagen
den 9 september kl. 19.00.

Därefter varannan måndag (9/9, 
23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12).

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. 

Varje kurstillfälle fokuserar på olika 
frågor kring tron och är upplagt för 

att skapa samtal. Alpha är gratis 
och alla är välkomna.

Måltid, föredrag och samtal i 
smågrupper.

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

Ingen föranmälan krävs.

ORKER D 
HA-L ES

Lördagen den 24 augusti kl. 17:00

Hans-Ola är en världs-
berömd orgelprofessor 

och är lärare vid det 
prestigefyllda McGill 
University i Montreal.
Musik av Bach, Livre 
d’Orgue de Montreal, 
Rameau, Bach/Fox,

Messiaen
Läs mer om Hans-Ola på
www.hansolaericsson.se

Trivselgruppen inbjuder till

SORÉ I
KKAKÅRE

2, 9 och 16 juli

Kl. 14.00–16.00
(programmet börjar kl. 14.30)



TENT FÖ ÖRALN ÖRE
För barn och ungdomar
Barnkören (från 4–7 år)
onsdag 4 september kl. 17.30–18.00
Unga Röster (från 8 år)
torsdag 5 september kl. 17.00–18.00
Jubilatekören (från 13 år)
torsdag 5 september kl. 18.00–19.30

Alla körerna övar i Församlingshemmet på Storgatan 7.

Frågor och anmälan till körledare:
Mia Andersson, tel. 0476-561 88,
mia.k.andersson@svenskakyrkan.se
För vuxna
Vokalensemblen
måndag 26 augusti kl. 18.30 i Älmhults kyrka
Mixturen onsdag 28 augusti kl. 18:30 i Kyrkbacksgården

Frågor och anmälan till körledare:
Patrik Sassersson, tel. 0476-561 78,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se

VÄLKOMNA!

Sjung tillsammans!

I det förra numret av Kyrkbrevet beskrev jag hur viktigt 

det är att i möjligaste mån försöka tillgodose önskemålen 

vid kyrkliga handlingar såsom dop, vigsel och begravning.

En annan del av kyrkomusiken handlar om att sjunga 

tillsammans. Detta sker naturligtvis vid alla gudstjänster, där 

det brukar förekomma en eller fl era psalmer. Dessa gemensamma sånger 

är bärare av såväl musikalisk som kyrklig tradition och utgör en viktig 

komponent för att gestalta den aktuella söndagens tema. Under våren 

har vi haft många kyrkomusikaliska högtidsstunder i Älmhults kyrka, till 

exempel med Lukaspassionen, Stabat Mater, folkmusikmässan Träd in i 

dansen och mycket annat (se bildcollaget i detta Kyrkbrev).

Efter Nationaldagens traditionsenliga sommarkonsert är det somma-

ruppehåll för körerna. Men snart är det dags för en ny termin.

Jag hoppas att fl er vågar ta steget att sjunga i någon av församlingens 

körer. Det är jätteroligt att sjunga tillsammans! I Vokalsensemblen sjung-

er vi musik med lite högre svårighetsgrad, men i slutändan kan det låta 

himmelskt. I Mixturen får man vara med helt utan förkunskaper och även 

där kan resultatet bli riktigt bra och i båda fallen känner man en stolthet 

över att kunna få vara med och sjunga till Guds ära och för att helt enkelt 

må bra för egen del. Kontakta mig om du är intresserad. Så varför tveka, 

sjung tillsammans. Med oss!

PATRIK SASSERSSON, organist

UTSIKT FRÅN ORGELPALLEN

ÅTERKOMMANDE I
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Måndagscafé
16 sept till 25 nov kl. 9.30–11.30 i Försam-
lingshemmet.

Sommarcafé
2, 9 och 16 juli kl. 14.00 i Kyrkbackssalen.

Diakonigruppen
måndagarna 12 aug, 16 sept, 14 okt och
11 nov kl. 14.00 i Församlingshemmet

Trivselgruppen
torsdagar kl. 14.00 udda veckor i För-
samlingshemmet. 12 sept–21 nov

Samtalsgruppen
torsdagar kl. 19.00 jämna veckor i För-
samlingshemmet. 5 sept–28 nov

Almgården och Nicklagården
Gudstjänst och mässa torsdagar kl. 10.15 
enligt särskilt schema.

Terminsstart söndag 1 september

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
Onsdag
Noaklubben från 5 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

Välkommen att vara med!



VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst fi ras som regel varje sön- och helgdag
kl. 10.00 i Älmhults kyrka. För fullständig information se
församlingens hemsida och Smålänningens veckoblad.

Juni
9 10.00 Pingstdagen • Mässa
10 18.00 Annandag pingst • Mässa
16 10.00 Heliga Trefaldighets dag • Mässa. Invigning av årets pilgrimsrunda  
  ”Själens trädgård” på kyrkogården. Pilgrimsgruppen
22 13.30 Midsommardagen • Friluftsgudstjänst vid Församlingshemmet.  
  Virestads folkdanslag
23 10.00 Johannes döparens dag • Mässa
30 10.00 2:e Trefaldighet • Mässa

Juli
6 10.00 och 14.00    Konfi rmationsgudstjänster. Jubilatekören
7 10.00 3:e Trefaldighet • Mässa
14 10.00 4:e Trefaldighet • Mässa
21 10.00 Apostladagen • Mässa
28 14.00 6:e Trefaldighet • Friluftsgudstjänst på Ormakullagården.
  Sång av Dan Krantz

Augusti
4 10.00 Kristi förklarings dag • Mässa. Orgelstund kl. 09.45
11 10.00 8:e Trefaldighet • Mässa
18 10.00 9:e Trefaldighet • Mässa. Flöjt och sång med Therese Lejon
24 17.00 Orgelkonsert med professor Hans-Ola Ericsson
25 16.00 10:e Trefaldighet • Kyrkogårdsvandring med Ingemar Almkvist
  och Donald Berg
 18.00 Musikgudstjänst med riksspelmannen Anders Svensson

September
1 10.00 11:e Trefaldighet • Mässa. Terminsstart söndagsskola
8 10.00 12 e Trefaldighet • Familjegudstjänst i Församlingshemmet.
  Barnkören och Unga Röster
15 10.00 13:e Trefaldighet • Mässa. Mixturen. Söndagsskola. De äldres dag
22 10.00 14:e Trefaldighet • Mässa. Körhänget. Söndagsskola
26 12.10 Lunchmusik
29 10.00 Helige Mikaels dag • Mässa. Jubilatekören, söndagsskola,
  konfi rmandmedverkan

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

Layout och original: Design för Livet, Lund
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VÄOM S
KORD IL ÖTE!
Nästa år är det dags för alla födda 2005 
att konfi rmeras. Det brukar var ett helt 

fantastiskt år med mängder av upptäck-
ter och erfarenheter för livet.

Du väljer mellan två alternativ:
terminsläsning eller lovläsning

Inskrivning är tisdagen den
3 september kl. 18.00 i Älmhults kyrka.
Mer info om anmälan kommer via brev 

eller hittas på vår hemsida.


