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90 välsignade år

Under det kommande året kommer vi att 

uppmärksamma Älmhults kyrkas 90-års-

jubileum. Vår kyrkobyggnad rymmer en 

fascinerande berättelse om ett historiskt 

förfl utet men framför allt den en tydlig 

manifestation för kristen tro och kristet 

liv i varje ny tid.

Julafton 1929 ringde kyrkklockorna 

ut över Älmhult för första gången och 1 

Advent 1930 invigdes kyrkan. Och visst 

måste vi säga att det varit 90 välsignade 

år. När grundstenen till vår kyrka lades lät 

man i den hugga in ett konsekrationskors. 

Stenen ligger ännu kvar och påminner 

om den grund som lagd och som kyrkan 

med all frimodighet vill bygga vidare på:

Ingen kan lägga en annan grund än 

den som redan fi nns, och den är Jesus 

Kristus (1 Korinthierbrevet 3:11).

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Lita på att det ljusnar
TOMAS SJÖDIN

Tomas Sjödin är författare, pastor, krönikör och fö-

reläsare. Hans texter har kommit att bli mycket upp-

skattade . Han har även sommar- och vinterpratat 

i Sveriges radio.

Lita på att det ljusnar är en bok med 71 texter om 

livet, att möta tillvarons mörker, om att vi omges av 

goda krafter, tankar, blickar och sammanhang.

Bara ljuset kan besegra mörkret
SEBASTIAN STAKSET

Sebastian Stakset var under många år frontfi gur i 

kontroversiella hiphopkollektivet Kartellen och känd 

under artistnamnet Sebbe Staxx.

Mörkret hade makten över honom. Hat, självför-

akt, tomma vodkafl askor, vapen, fängelsestraff , ko-

kainpåsar och ett inre fyllt av ångest utgjorde några 

av bevisen.

Det otippade hände och Sebastian Stakset blev bekännande kristen, 

men mörkret ville inte släppa taget och helvetet bröt ut. Dagen då alla 

band klipptes av från mörkret i hans gamla liv klev han in i ljuset som en 

fri man. Stakset skildrar ärligt sitt liv från barndomen till idag.

Mörkret gav vika
CHRISTER OLSSON

Christer Olsson är legitimerad psykolog, diplomerad 

kristen psykoterapeut vid S:t Lukas och författare.

Under några dagar, mitt i en aktiv tillvaro med 

föreläsningar, rådgivningssamtal, familjeliv och 

idrottsintresse, insjuknar Christer Olsson i en svår 

depression med djup ångest.

Psykisk ohälsa möts inte sällan av fördomar och 

okunskap. Inom kristna sammanhang kan många även uppleva känslor 

av skuld, skam och utanförskap. Men psykisk sjukdom är varken en mo-

ralisk defekt eller ett omoraliskt tillstånd. Det fungerar inte heller att 

”rycka upp sig” när man drabbas av depression och ångest.

Boken blir en källa till tröst och hopp. Författaren har varit frisk i fl era 

år och hans budskap är: Det är aldrig kört!

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 
(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
– för mer informtion om verksamheten.

MARCUS LEJON
kyrkoherde

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN

KKA
kommer att erbjudas den 26 januari och den 23 februari.

Får vi bra respons kan detta erbjudande fortsätta.
Ring senast fredag kl. 17.00 till Ragnarssons taxi, 0476-134 78.

Hemfärd efter kyrkka� et.



Söndagen den 22 mars 2020• Jungfru Marie bebådelsedag
10.00 Jubileumsmässa. Unga Röster, Jubilatekören, trumpeter

 Kyrklunch i Kyrkbacksgården

12.30– Öppna jubileumsföredrag i kyrkan
15.00 ”Kyrkan och avloppsdiket

– stations samhället Älmhult 1930”,

Niclas Rosenbalk, kommunarkivarie, Älmhult

 ”Solkorsen i Älmhults kyrka – Svenska kyrkan 1930”

Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria,

Lunds universitet

 ”Tidernas kyrkor – kyrkoarkitekten

Knut Nordenskjöld och hans samtid”

Jakob Lindblad, universitetslektor och arkitekt,

Uppsala universitet

 Panelsamtal under ledning av teol. dr

Lars Aldén, Växjö stiftshistoriska sällskap.

 Anm. Knut Nordenskjöld (1882–1950) var arkitekten
som ritade Älmhults kyrka.

 Samarr: Älmhults församling, Växjö stiftshistoriska sällskap,
Älmhults hembygdsförening och Sensus studieförbund.

20–26 april • Jubileumsvecka – öppet hus och musikal
Öppet hus för alla åldrar. Kyrkans dolda rum öppnas.

Kyrkdetektivutbildning för barn- och unga

med tornbestigning. Lunchmusik för

barn med mera.

Söndagen den 26 april • 3 i Påsktiden
14.00 Musikal med Unga Röster och

Glädjesångarna.

Jubileumsfirande
– Älmhults kyrka 90 år

Illustration: Magdalena Brown



Mässa med Lena Maria Vendelius, Jubilatekören 
och Mia Andersson. Tema: ”Livet blir aldrig som man 
tänkt sig – det kan bli bättre”.

BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

Minnesgudstjänst med Mixturen vid Allhelgonahelgen.

Alphakväll i Församlingshemmet. Johannes Leckström 

undervisar, därefter samtal i smågrupper.

Konsert med Kronobergarnas musikkår och solisten 

Samuel Sassersson.

Morgonmässa med Marcus Lejon.

Tacksägelsedag med skördefest tillsammans med 
Barnkören och Unga Röster.

Jubilatekören, kompband och Mia Andersson sjöng mu-sik av Laleh och Johannes Leckström refl ekterade över Lalehs texter.



Jesper Stighem var 2017–2019 ungdomsledare i Älmhults 

församling. Nu bor han och hans fru Rebecca i Tanzania. 

Här kommer en hälsning:

Vi mår bra och trivs med livet i byn Mwngaria i Tanza-

nia. Många utmaningar, men också mycket glädje och vila. 

Vi arbetar för missions- och hjälporganisationen MOKIC-

CO som drivs av Overa och Carl-Eric Sahlberg (tidigare 

präster i Clara församling, Stockholm).

Mwangari ligger på landet. Ingen asfalt. Mycket lera. 

Inga aff ärer eller bilar, men mycket djur. Vi uppskattar 

lugnet och enkelheten. Framför allt är vi nöjda med utsik-

ten från sovrumsfönstret: en perfekt vy av Kilimanjaro, 

Afrikas högsta berg!

Vi har 13 elever och fokuserar på entreprenörskap och 

bibelstudium. Det går faktiskt bra! Eleverna är igång med 

två småföretag. Målet är att de ska få en erfarenhet av 

företagande som de kan använda själva när kursen är slut.

Vi har kanske byns bästa hus, men med svenska mått 

låg standard. Betong i väggar och golv och naket plåttak 

med mycket regnsmatter. Vi bär vatten från pumpen, 

duschar inomhus i balja och går på utedass. Vi vaknar 

med solen och tupparna och somnar som stockar i vårt 

myggnät till syrsorna.

Ingen kan engelska, så det var bara att börja prata 

swahili från dag ett. Det går bättre och bättre och vi 

lär oss nya ord varje dag. Otroligt nog förstår eleverna 

oss skapligt och kursen funkar! Med stor tacksamhet 

till Gud som förser oss med allt vi behöver och hjälper 

i vår otillräcklighet önskar vi er allt gott. Tack för att 

ni ber för oss!

HÄNI FÅ MGA
STAFETTPENNAN

REBECCA OCH JESPER STIGHEM

Läs mer om Jesper och
Rebecca i tidningen Dagen.

Älmhults kyrka och prästgård 1929–1930.

Bilder från förr
Med anledning av 90-årsjubileu-

met av Älmhults kyrka kommer vi 

att publicera bilder och tidning-

surklipp från historien lite här 

och var i Kyrkbrevet under 2020.



I årets fyra nummer av Kyrkbrevet dyker vi ner i guds-
tjänsten och dess olika delar. I kyrkans historia 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 Sändningen.

Ett av de vanligaste namnen på vår gudstjänst är ”mässa”. 

När du ser det ordet kan du vara säker på att vi fi rar natt-

vard, eftersom ordet idag fått den betydelsen. Från början 

hade dock ordet en annan innebörd; det betyder ”Sänd-

ning”. Anledningen till att Gudstjänsten kom att kallas så 

är att den länge avslutades med orden: ”Ite, Missa est (”Gå, 

ni är sända”). Sändningen i varje gudstjänst är fortfarande 

central: den har en egen del i gudstjänstordningen. Varje 

mässa avslutas med att vi sänds ut för att vara världens 

ljus göra fl er personer till lärjungar.

Bibeln beskriver på fl era ställen hur Jesus i slutet av 

sin tjänst på jorden sände ut sina lärjungar i världen som 

missionärer. Matteusevangeliet avslutas med Jesus ord: 

”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 heliga Andens namn och lär dem att hålla 

alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar 

till tidens slut.” (Matteusevangeliet 28:18–20) I Johannes-

evangeliet kan vi läsa: “Frid åt er alla. Som Fadern har sänt 

mig sänder jag er.” Sedan andades Jesus på dem och sade: 

“Ta emot helig Ande.” (Johannesevangeliet 20:21f). För att 

sammanfatta: Efter lärjungarnas möte med Jesus är de nu 

sända att göra andra människor till lärjungar. Jesus har 

lovat att vara med dem genom den Helige Ande. Samma 

sak händer i varje gudstjänst. Vi möter Gud genom Jesus 

och blir fyllda av den Helige Ande, och sänds sedan ut.

Detta blir allra tydligast i välsignelsen. I slutet av varje 

gudstjänst ber prästen välsignelsen över församlingen 

med de uråldriga orden från Fjärde Mosebok: ”Herren 

välsigne dig och bevare dig, Herren låte sitt ansikte lysa 

över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till 

dig och give dig frid” (Fjärde Mosebok 6:24–26). Denna 

vackra bön är den tidigast bevarade skrift i hela Bibeln. 

År 1979 hittade några forskare små skriftrullar (bara 3–4 

cm stora) i några gravkammare i Jerusalem. Platsen heter 

Ketef Hinnom och rullarna är från, hissnande, 500–600 

f.Kr! På dessa rullar, som verkar ha fungerat som något 

slags amulett, står välsignelsen nedtecknad. Dessa ord är 

en välsignelse att bära med sig varje dag!

Välsignelse kan vara ett lite klurigt ord; de fl esta har 

hört det och kanske till och med använder det, men vad 

betyder det egentligen? Att vara välsignad är att vara 

omsluten av Guds nåd och välvilja och att stå under Guds 

beskydd. Ett annat sätt att uttrycka det: Gud ger sina för-

delar till oss. Det är därför en stor gåva att få välsignelsen 

från Gud, det är inget vi kan ta oss – utan bara ta emot. De 

goda nyheterna är att Gud vill välsigna oss, men det kräver 

att vi vill ha en relation med honom och lyda hans bud.

TEMA: MÄSSANS ABC – SÄNDNING

Under Guds 
välsignelse



På ett sätt kan hela Bibelns historia sammanfattas med 

hjälp av välsignelsen: När Gud skapar världen, och sedan 

människan som sin avbild, står det att Gud välsignade 

dem. De skulle ta hand om jorden och föröka sig – var 

och en som gör det står under Guds välsignelse! (Som en 

viktig avstickare i vår tid vill jag också lyfta fram hur Gud 

välsignar en dag för vila!)

Bibelns berättelse fortsätter dock med att människan 

syndar mot Gud. Vi gör inte det som Gud välsignat och 

hamnar istället under Guds förbannelse. Om och om 

igen genom Bibelns historia upprepas samma förlopp. 

Gud välsignar, men människorna syndar. Först utväl-

jer Gud Abram (som senare får namnet Abraham) för 

att han ska bli till välsignelse för sitt folk och för hela 

världen. Men ganska snart dyker det upp problem. Ab-

rahams barnbarn Jakob lurar till sig välsignelsen av 

sin pappa, den välsignelse hans bror egentligen skulle 

haft. Berättelsen slutar med att Jakob får brottas med 

Gud. Jakob säger i ett dödläge: ”Jag släpper dig inte 

förrän du välsignar mig”. Därför får han namnet Israel 

– som betyder just ”den som brottas med Gud”. Israels 

folk fortsätter att brottas med Gud genom historien. 

Vid många tillfällen får de se tecken på att Gud välsig-

nar dem: ”Ty HERREN, din Gud, har välsignat dig i allt 

du företagit dig. Han har tagit hand om dig under din 

vandring i denna stora öken. I dessa fyrtio år har HER-

REN, din Gud, varit med dig och ingenting har fattats 

dig (5 Mosebok 2:7). Men andra gånger lever de under 

Guds förbannelse. De blev bortförda från sitt land och 

de fick inte möta Gud i sitt tempel.

Genom hela historien kunde de dock stava på bönen om 

välsignelse: ”Herren välsigne oss och bevare oss” – Herren 

har fört oss fram enligt sin plan. ”Herren låte sitt ansikte 

lysa över oss och vare oss nådig” – om och om igen har 

Gud förlåtit oss. Och sist: ”Herren give oss frid” – Gud bjöd 

dem in i gemenskap med honom själv där de fi ck del av 

allt hans goda. Låt detta mönster läggas på ditt liv också.

Välsignelsen kulminerar i Jesus. Paulus uttrycker det 

så starkt som det det bara går: ”Välsignad är vår Gud och 

Fader som välsignat oss med hela den himmelska välsig-

nelsen genom Jesus Kristus” (Efesierbrevet 1:3). Allt gott 

som fi nns i Gud ges oss genom Jesus Kristus.

Detta förändrar allt. Jesus tog bort vår förbannelse när 

han dog på korset (Galaterbrevet 3:13), och gav oss istället 

hela den himmelska välsignelsen. Vi har frid med Gud och 

ett skydd från allt ont – till och med synden och döden.

I ljuset av detta får vi som Jesus lärjungar ett helt annat 

förhållningssätt till våra medmänniskor. Jesus säger till 

exempel: Välsigna dem som förbannar er (Lukasevangeliet 

6:28). Istället för att hämnas på den som vill oss illa får vi 

be att de också ska få del av Guds välsignelse genom Jesus.

Varje gudstjänst avslutas alltså med att vi sänds ut för 

att vara till välsignelse. Gud vill bevara oss, förlåta oss 

och ge oss sin frid. Denna frid är vi kallade att ge vidare 

till alla människor.

JOHANNES LECKSTRÖM, komminister

Takstolarna på kyrkan reses.



Du behövs i kyrkomusiken!

Kyrkans lovsång är viktig och i Sverige har vi kyrko musik 

av hög klass, mycket beroende på att man kan jobba som 

kyrkomusiker. I många andra länder handlar det om ti-

manställning, eller att man blir inhyrd vid vissa tillfällen, 

så det är en förmån att vi kan ha en kontinuitet, att kunna 

bygga upp körer, vara en del av församlingens ansikte 

utåt, spela på dop, vigsel och begravning och så vidare.

Men det krävs att kyrkan hittar bra personer, som både 

är utbildade och duktiga musiker och har en personlig 

lämplighet i att också vilja verka för församlingens bästa.

I Älmhult har vi en jättefi n orgel som är byggd för 10 år 

sedan av en italiensk fi rma, Ruff atti.

Det fi nns möjlighet att få orgellek-

tioner för dem som är medlemmar i 

församlingen. Det är en fördel om man 

har någon musikalisk bakgrund, att ha spe-

lat piano, sjungit i kör eller liknande. Man kommer också att 

få prova på att spela vid någon gudstjänst och ett bra sätt 

att lära sig den kyrkliga miljön är att gå med i en av körerna.

Om du skulle vara intresserad får du gärna höra av 

dig till organisten Patrik Sassersson. Tillsammans kan 

vi resonera kring om detta vore något som skulle passa 

för just dej!

UTSIKT FRÅN ORGELPALLEN

Januari
19 10.00 Gospelmässa med

Jubilatekören
30 12.10 Lunchmusik,

Oskar Janner, Rydaholm
Februari
27 12.10 Lunchmusik,

Samuel Sassersson, Malmö, orgel
29 17.00 Orgelkonsert,

Sebastian Johansson, Stockholm

Mars
14 17.00 Konsert med Palaestra vokalensemble under 

ledning av Cecilia Martin-Löf, Lund.
22 10.00 Jubileumsmässa med Unga Röster och Jubilate-

kören, trumpeter.
26 12.10 Lunchmusik,
  Walter Berggren, Ljungby
28 17.00 Stråkkonsert,

Unga Stråkar, dirigent: Lars-Erik Sundell
April
5 10.00 Palmsöndagens mässa, Billund Pigekantori, 

Danmark och Jubilatekören

10 10.00 Korsvägen och Stabat Mater av Pergolesi, sång-
kvartett, orgel

23 12.10 Lunchmusik med barn tema, Patrik Sassersson
25 17.00 Stråkkonsert, Tempo Strings, Malmö, under led-

ning av Jörgen Svensson, Rebecka Ronge och 
Linda Sunesdotter

26 14.00 Musikal, Unga Röster & Glädjesångarna
Maj
10 17.00 The Touch of a King. Elvis gospelsånger, solist: 

Jocke Sjökvist, kompband, Mixturen, kÖrhänget 
& Elmekören

17 10.00 Gospelmässa,
Joy Singers, Ljungby

28 12.10 Lunchmusik,
Åsa Johnsson, Växjö stift

Juni
6 19.00 Sommarkonsert, Unga Röster, Jubilatekören och 

Mixturen

Älmhults församling 
i samarbete med

Vårens musikprogram i Älmhults kyrka

församlingen. Det är en fördel om man 

har någon musikalisk bakgrund, att ha spe-

PATRIK SASSERSSON, organist

TENT FÖ ÖRE
Körövning i Kyrkbackgården/Kyrkan
Vokalensemblen  mån 13 jan kl. 18.30–20.00
Mixturen   ons 15 jan kl. 18.30–20.00

Körövning i Församlingshemmet (Storgatan)
Barnkören (från 4 år) ons 15 jan kl. 17.30–18.00
Unga Röster (från 8 år) tors 16 jan kl. 17.00–18.00
Jubilatekören (från 12 år) tors 16 jan kl. 18.00–19.30

Välkommen till en ny termin fylld av sång och glädje!
Frågor och anmälan till:
Mia Andersson, körledare barn/ungdomskör
tel 0476-56188, e-post mia.k.andersson@svenskakyrkan.se
Patrik Sassersson, körledare vuxenkör
tel 0476-56178, e-post patrik.sasserssonvenskakyrkan.se



NOAKLUBBEN ÄR EN BARNVERKSAMHET som drivs i 

församlingshemmet med barn mellan 5 och 8 år. Vi är tre 

stycken ungdomar som hjälper till varje onsdag efter sko-

lan. Eftersom vi var i Israel i våras med ungdomsgruppen 

så fi ck vi välja en tjänst vi kunde hjälpa till med under det 

kommande läsåret i församlingen. Vi som hjälper till är:

Emma Bäck
Jag är 17 år och går mitt andra år på Naturvetenskaps-

programmet på Haganässkolan. På min fritid jobbar jag 

på Sibylla och jag gymmar om jag har extra tid över.  Jag 

valde Noaklubben eftersom jag tycker det är roligt att 

jobba med barn och se deras utveckling.

Hugo Tapola Jakobsson
Jag är 17 år och går mitt andra år på Teknikprogramet på 

Haganässkolan. På min fritid sjunger jag i kören, spelar 

musik och umgås med kompisar. Jag valde Noaklubben 

eftersom jag tycker om att lära ut om den kristna tron.

Linus Thuresson
Jag är 18 år och även jag går på Haganäskolan. Jag går 

mitt sista år på Vård- & Omsorgsprogramet. Jag valde 

Noaklubben eftersom jag vill utvecklas och lära mig att 

ta hand om och jobba med barn.  Jag tycker även om att 

se deras syn på den kristna tron och se hur den utvecklas.

Vad gör vi på Noaklubben?
I början har vi alltid ensamling där vi pratar om olika sa-

ker. Ibland pratar vi om vänskap och barn i andra länder. 

Andra gånger pratar vi om vad man kan dela med sig av. 

Barnen har många tankar och idéer om vad vi kan dela 

med oss av, bland annat leksaker och kläder som blivit för 

små. Vi tar också en händelse från bibeln och pratar om 

den.  Efter samlingen gör vi olika saker som bland annat 

att dansa, sjunga, spela spel och pyssla.

Vad ger Noaklubben oss och vad tycker vi om den?
Vi har gemensamt kommit fram till att vi tycker det är 

roligt att vara på Noaklubben. Det ger en glädje när man 

ser hur glada barnen blir för de små sakerna.

– Jag lär mig mycket av barnen också. När vi pratade 

om vänskap och vad man gjorde om man bråkade med 

sin kompis sa ett av barnen ”det är bara att säga förlåt 

sen är allt bra och man kan fortsätta leka”. Där fi ck jag 

en tankeställare och lärde mig att ibland är det faktiskt 

bara att säga förlåt, det behöver inte vara svårare än så.

Noaklubben

EMMA BÄCK



PÅ GÅNG

LU
Traditionellt luciatåg med ungdomar 
från Jubilatekören under ledning av 

Mia Andersson.
Älmhults kyrka

fredag 13 dec kl. 19.00
 Lionsinsamling till ”De glömda bar-

nen från Syrien och dess
grannländer” 

JUSA M
UN ÖS

Trettondedag jul
6 januari kl. 16.00

SÖAGÖRUP-
NI F MÄAN

2 februari
”Fake news och real new news – 

om lögn och sanning i vår tid”
Prästen Berth Lön dahl, Malmö.

16 februari
”Trädgårdsdrömmar”

Diakon Agneta Grimberg visar bilder 
och berättar.
23 februari

”Missionerande folkkyrka”
Prästen Göran Landgren, Örby

1 mars
”Lina Sandell och

prövningens stund”
Prästen Gösta Imberg, Örkelljunga.

22 mars
Jubileumsföreläsningar om

Älmhults kyrka (se sid 3).
29 mars

”Vad är meningen med allting”
Prästen och författaren Carl-Magnus 

Adrian, Öxnevalla.

5 april
”Proud to be a Siphilile woman”. 

Prästen Elisabet Målqvist och 
läkaren Mats Målqvist berättar om 

Svenska kyrkans arbete i Swaziland.
19 april

”Min väg till Santiago de Composte-
la”. Kyrkvärden Sara Hayward.

GOLÄS
söndag 19 januari kl. 10

Jubilatekören
Marcus Lejon, präst

Mia Andersson, 
körledare

Bo Johnsson,
trummor

Johan Grimberg, 
elbas

Välkomna!

JUL
24 dec

10.00 Samling runt krubban,
Barnkören och Unga Röster

23.00 Julnattsgudstjänst,
Jubilatekören

25 dec
07.00 Julotta. Mixturen

26 dec
10.00 Mässa

EKIS L  
ÄLUL

13–15 mars

Söndag 15 mars kl. 10.00
Lovsångsmässa i kyrkan

Cornelia Forsberg, Johannes
Leckström m.fl .

SIL 
lördag 1 februari 2020

En dag i stillhet och tystnad
Ledare: Berth Löndahl, Malmö

Att be naturligt, vi ber med Jesus
– om Herrens bön

Församlingshemmet Älmhult
(Storgatan) kl. 9.00–ca 17.00

Pris: 200 kr bg 178-6664 el Swish 
123 055 34 46 ”Stilla dag” (ka� e, 
middag, eftermiddagska� e, frukt)
Anmälan och frågor senast 27 jan 
till Agneta Grimberg, 0476-561 86, 

agneta.grimberg@svenskakyrkan.se

TÄF Ö AL
fredag 7 februari kl 14.00

”Snapphanetider”
Hans-Eric Frodig berättar.

I Församlingshemmet (Storgatan)

Elisabet och Mats Målqvist



Gravsäkerhet
Enligt lag ska gravsäkerheten kontrolleras vart 5 år. 

Det är ett arbete som pågår fortlöpande, kontrollen 

utförs kvarter efter kvarter. En gravsäkerhetskon-

troll innebär att vi kontrollerar att stenen sitter fast 

på ett säkert sätt och inte framkallar fara för besö-

kare och personal.

Det är viktigt att veta att det är gravrättsinnehavarens 

skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, 

vilket innebär att gravanordningen är säkert monterad.

Det vi kontrollerar är att stenen klarar ett tryck på 35 kilo, för detta 

används ett mätinstrument som trycker både bak och framsida på ste-

nen. Ingen åverkan sker på stenen vid mätningen. Stenen ska också klara 

lutningskraven och ha godkända dubbar mellan sockel och sten. Ett brev 

skickas till gravrättsinnehavare för de stenar som inte klarar kontrollen 

där de ombeds att snarast möjligt åtgärda gravplatsen.

För en säker montering av gravstenen kan valfritt stenhuggeriföretag 

anlitas. Monteringen ska ske i enlighet med centrala gravvårdskommitéen 

(CKG) fastställda riktlinjer. Riktlinjer går att få tag på CKGs webbsida eller 

kontakta expeditionen.

Vid frågor, kontakta Annelie Jönsson på expeditionen på 0476-561 80 

eller vaktmästare Jonas Svensson på 0476-561 92.

VAKTMÄSTARNAS HÖRNAÅTERKOMMANDE I
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tisdagar 08.30 Morgonbön
Onsdagar 08.30 Morgonbön
Torsdagar 08.30 Morgonmässa

Måndagscafé
20 januari till 6 april kl. 9.30–11.30 i För-
samlingshemmet.

Diakonigruppen
Måndagarna 3 februari, 2 mars och 23 
mars kl. 14.00 i Församlingshemmet

Trivselgruppen
Torsdagar udda veckor (16 januari–23 
april) kl. 14.00 i Församlingshemmet

Samtalsgruppen (bibelstudiegrupp)
Torsdagar jämna veckor (23 januari–16 
april) kl. 19.00 i Församlingshemmet.

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 och 10.00–11.30
Måndagscafé 0–100 år 9.30–11.30
Tisdag 
Babytisdag 0–18 mån 9.30–11.30
(Obs! Anmälan) 
”Mitt första år”  v. 4–5
”Det gungar så fi nt” v. 10–17
”Skaparglädje”  v. 19–22
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 med 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
Jubilatekören från 12 år 18.00–19.30
Söndag
Söndagsskola 2–13 år 9.45–11.30
i Kyrbackssalen/Kyrkan

Välkommen att vara med!

Tillgänglighetsanpassning på kyrkogården
Under vintern och våren planeras det olika arbeten på Älmhults kyrkogård.

I huvudsak innebär arbetena att:

• Befi ntlig ölandssten på kyrkbacken tas bort och fylls ut.

• Gångarna på kyrkogården och kyrkbacken hårdbeläggas med tank-

beläggning.

• En ny ramp uppförs i anslutning till befi ntlig ramp öster om kyrkan. 

Befi ntlig ramp byggs om och förses med ett bredare vilplan. Den nya 

rampen uppförs i slänten ner mot kyrkogården. En ny grundsula gjuts 

av betong med sidostycken i grå granit. Kontrastmarkering sker med 

mörkare granit. Nya svarta smidesräcken monteras.

• Nya rabatter runt rampen planteras med upprättad växtplan.

• Två befi ntliga trappor förses med nya smidesräcken.

• Plattorna i minneslunden ska läggas om och ytan ska bli lite större.

• Dammen i minneslunden ska renoveras samt befi ntlig mur läggas om.

Hur påverkar detta våra besökare?
Vissa delar av kyrkogården, närmast kyrkan, måste spärras av under arbe-

tet och minneslunden kommer inte att vara tillgänglig under några veckor.

Vi försöker utföra arbetena så snabbt som möjligt för att minimera på-

verkan för besökarna till kyrkogården.

JONAS SVENSSON, arbetsledande vaktmästare

WIVEKA ERNSTSSON, kyrkokamrer



VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst fi ras varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. Söndags-
skola 09.45–11.30 i Kyrkbacksgården. För fullständig information se församling-
ens hemsida och Smålänningens veckoblad.

December
15 10.00 3 Advent • Mässa. 
 18.00 Julkonsert med Mixturen, Vokalensemblen.
19 12.10 Lunchmusik. Orgelsolist: Sara Karinsdotter, Rottne.  
20 19.00 Julkonsert med Jubilatekören och Unga stråkar.
22 10.00 4 advent • Mässa. Mariamusik med Therese Lejon
  Orgelstund med Per Gunnar Petersson.  
24 10.00 Julafton • Julbön vid  krubban. Barnkören och Unga Röster.
 23.00 Julnattsgudstjänst. Jubilatekören.
25 07.00 Juldagen • Julotta. Mixturen.
26 10.00 Annandag jul • Mässa.
29 10.00 Söndagen efter Jul • Musikgudstjänst. Julens sånger och
  psalmer med Mixturen och kÖrhänget.
31 16.00 Nyårsafton • Nyårsbön. 

2020 – Giv o Jesus fröjd och lycka ett nytt år går åter in
Januari
1 16.00 Nyårsdagen • Mässa. Ekumenisk medverkan.
5 10.00 Söndagen efter jul • Mässa.
6 16.00 Trettondedag jul • Familjegudstjänst. Julmusikal med Unga Röster.
12 10.00 1 e Tret • Mässa.
19 10.00 2 e Tret • Gospelmässa. Terminsstart för söndagsskolan.
26 10.00 3 e Tret • Mässa. Söndagsskola. Kyrktaxi. 
30 12.10 Lunchmusik. Orgelsolist: Oskar Janner, Rydaholm.

Februari
1 09.00– Stilla dag i Församlingshemmet med prästen och författaren
 17.00 Berth Löndahl, Malmö (se annons)
2 10.00 Kyndelsmässodagen • Mässa. Mixturen. Söndagsskola.
  Fördjupning.
9 10.00 Septuagesima • Familjegudstjänst. Barnkören och Unga Röster.  
16 10.00 Sexagesima • Mässa. Söndagsskola.
  Orgelstund med Patrik Sassersson. Fördjupning.
23 10.00 Fastlagssöndagen • Mässa. Solosång med Samuel
  Sassersson. Söndagsskola. Kyrktaxi.
25 16.30 Fettisdagen • Carnevale i Församlingshemmet. Fest inför fastan!
26 18.00 Askonsdagen • Askonsdagsmässa. Bibelstudium med docent
  Rune Söderlund. 
27 12.10 Lunchmusik. Solist: Samuel Sassersson. 
29 17.00 Orgelkonsert. Solist: Sebastian Johansson.

Mars
1 10.00 1 i Fastan • Mässa med Lina Sandells psalmer. Söndagsskola.
  Mixturen. Flöjt: Therese Lejon.  Fördjupning.
8 10.00 2 i Fastan • Familjegudstjänst i Församlingshemmet.
  Arkens grupper och Barnkören. 
14 17.00 Konsert med Palaestra vokalensemble under ledning av Cecilia
  Martin-Löf, Lund.
15 10.00 3 i Fastan • Lovsångsmässa. Söndagsskola. Medverkan av
  ”Hope for this nation”. Kyrklunch. Fördjupning.
  Ekumenisk helg (se annons)

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.k.andersson@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.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 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
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