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INLEDNING 

Detta dokument utgör verksamhetsberättelse för Älmhults församling år 2012. Älmhults församling 

tillhör Växjö stift och är en av Svenska kyrkans 1456 församlingar. År 2012 firades i Älmhults 

församling hela 492 gudstjänster med sammanlagt 24 309 deltagare. Både antalet 

gudstjänsttillfällen och antalet gudstjänstbesökare ökar i jämförelse med föregående år. De 

kyrkliga handlingarna uppvisar däremot en vikande tendens.  
 

Älmhults församlings uppgift är enligt gällande församlingsinstruktion: 

 

- att väcka människor till tro på Gud, som i Jesus kommer oss nära, 

- att hjälpa människor att växa i denna tro, 

- att inspirera människor till att bekänna denna tro. 

 

Detta sker genom att församlingen 

 

- firar gudstjänst, 

- bedriver undervisning, 

- utövar diakoni, 

- utövar mission. 

 

Avsikten med kyrkans existens är hon ständigt på nytt ska lyfta fram Jesus Kristus. Detta ska 

ske i trohet mot kyrkans bekännelse och i ömsint respekt för varje enskild människa.  

 

Församlingen har även uppdraget att vara huvudman för all begravningsverksamhet inom det 

geografiska området Älmhults församling.  

 
När vi summerar år 2012 finns det mycket att vara tacksam för: 

 

- många trogna kyrkotillhöriga som ger de ekonomiska möjligheterna 

- många gudstjänstbesökare och gudstjänsttillfällen  

- en inspirerande och lärorik församlingsresa till Det heliga landet 

- ideella, förtroendevalda och anställda som gör gedigna insatser 

- människor som ber 

 

Med ett ord ur Johannesevangeliet välkomnar jag dig att ta del av denna verksamhetsberättelse.  

 

Jesus sade: Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon är kvar mig och jag i honom bär han rik frukt: 

utan mig kan ni ingenting göra (Johannesevangeliet 15:5)   
 

För Älmhults kyrkoråd i maj 2013 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 
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GUDSTJÄNST OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 

Jag blev glad när man sade till mig: Kom vill skall gå till Herrens tempel (Psaltaren 122:1). 

 

Gudstjänst 
 

Huvudgudstjänst har år 2012 firats alla sön- och helgdagar (61 tillfällen år 2012). Formen för 

huvudgudstjänst har varit högmässa, högmässogudstjänst och familjegudstjänst. Huvudgudstjänst har 

som regel firats på söndagar kl. 10.00.  Huvudgudstjänsterna har samlat totalt 5 993 (5 696 år 

2011/6 308 år 2010) vilket ger ett genomsnitt på 98 (97/103) besökare per huvudgudstjänst. 

Deltagandet i huvudgudstjänsten var år 2012 svagt ökande i jämförelse med år 2011.  

 

Högmässa firades vid 32 (31/32) tillfällen, antalet kommunikanter vid högmässor var 2 031 

(1 853/2 038). Högmässogudstjänst vid 22 (22/21) tillfällen och familjegudstjänst vid 7 (6/8) tillfällen.  

 

Den mest besökta huvudgudstjänsten firades den 15 april med 350 deltagare (familjegudstjänst med 

musikal). Den näst mest besökta huvudgudstjänsten firades den 3 juni med 302 deltagare 

(familjegudstjänst med sommarfest).  Den minst besökta huvudgudstjänsten år 2012 firades Annandag 

Jul den 26 december som högmässa med 29 besökare. Familjegudstjänsten är den gudstjänstkategori 

som inom huvudgudstjänstens ram samlar flest besökare per tillfälle.   

 

Veckomässor/Veckobön 

Veckomässa firades 2012 vid 53 (58/49) tillfällen med 1 395 (1 349/998) kommunioner. Till denna 

kategori förs mässor för de boende på Nicklagården och Almgården. Vidare räknas morgonmässor i 

kyrkan samt Taizéinspirerade mässor med ungdomsinriktning till denna kategori. Den ökning som 

finns i denna kategori över tid kan härledas till de Taizéinspirerade mässorna med inriktning på 

ungdomar.  Sedan många år beds morgonbön (skilda ordningar) på onsdagar kl. 08.30 i kyrkan. Sedan 

några år beds morgonbön även på tisdagar i sakristian (Tidegärdens ordning).  

 

Sjukkommunioner (sockenbud) 

Sjukkommunion firades 2012 vid 16 (14/11) tillfällen med 34 (31/22) kommunikanter.  

 

Övriga offentliga gudstjänster 

Övriga offentliga gudstjänster firades 2012 vid 23 (26/23) tillfällen. Denna gudstjänsttyp utgörs av 

övriga gudstjänster utom kyrkliga handlingar (till exempel musikaler, skolavslutningar, studiebesök i 

kyrkan, ekumeniska gudstjänster, Luciafirande).  I Älmhult räknades 3 931 (4 981/4 584) besökare vid 

sådana samlingar/gudstjänster. 

 

Ej offentliga gudstjänster  

Ej offentlig gudstjänst firades 2012 vid 123 (115/110) tillfällen och samlade 2 120 (2 015/1 900) 

personer. Till denna kategori hör särskilda gudstjänster (ej mässor) för de boende på Nicklagården och 

Almgården samt andakter vid olika typer av församlingssammankomster för olika åldrar.  

 

Musikgudstjänster  

Särskilda musikgudstjänster firades 2012 vid 30 (28/16) tillfällen och samlade 3 835 (3 064/2 449) 

personer. I denna kategori återfinns förutom musikgudstjänster/konserter (i regel 

lördagseftermiddagar) även lunchmusik (sista torsdagen i varje månad). I denna kategori märks en 

ökning både av antalet musikgudstjänster och av antalet besökare.   
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Kyrkliga handlingar 
 

Dop  

År 2012 har hållits 18 (18/20) särskilda dopgudstjänster (vissa lördagar kl 15.00).  År 2012 döptes 45 

procent (63/68/55) av alla som föddes i den territoriella Älmhults församling. Om man bara räknar de 

barn och familjer som nåddes av församlingens skriftliga dopinbjudan (någon av föräldrarna tillhör 

Svenska kyrkan) döptes 68 procent av dessa barn. Sedan år 2000 har dopseden i Älmhults församling 

minskat från omkring 85 procent till 45 procent av alla nyfödda. I princip är dopseden vikande i hela 

landet (51 procent av alla som föddes i landet år 2012 döptes i Svenska kyrkans ordning). 

Variationerna geografiskt är dock mycket stora. Det finns församlingar i närområdet där 100 procent 

av alla födda också döptes (till exempel Härlunda och Skatelöv). Motsatsen finns i delar av landets 

storstadsregioner där dop i Svenska kyrkans ordning har en mycket svag ställning (till exempel 

Bergsjön och Västra Skrävlinge med omkring 5 procent). Älmhults församling satsar medvetet på att 

försöka stärka dopsedens ställning (skriftlig dopinbjudan, dopträffar med fördjupning, fler 

doplördagar, dopuppföljning etc). Trots detta fortsätter dopseden att avta, vilket är en oroande 

utveckling.  

 
Döpta av alla födda i omgivande tätorter år 2012: 

Osby 57 procent, Alvesta 38 procent, Ljungby 68 procent, Markaryd 55 procent 
 

Konfirmation 

År 2012 har hållits 4 (5/4) konfirmationsgudstjänster. År 2012 konfirmerades 68 procent (74/80) av de 

kyrkotillhöriga ungdomarna i årskullen. Drygt 70 ungdomar har under 2012 deltagit i 

konfirmationsläsningen (av dessa var omkring 10 skrivna i annan församling). I landet som helhet 

konfirmerades 46 procent av de kyrkotillhöriga i årskullen. Konfirmandseden har alltjämt en betydligt 

starkare ställning i Älmhult än i landet som helhet. Från 2011 kompletterades de traditionella skriftliga 

inbjudningarna till konfirmationsläsning med telefonsamtal från konfirmandpräst direkt hem till 

familjerna (se vidare verksamhetsberättelse för konfirmandundervisningen).  

 
Konfirmerade av kyrkotillhöriga i årskullen i omgivande tätorter år 2012: 

Osby 64 procent, Alvesta 69 procent, Ljungby 18 procent, Markaryd 73 procent 
 

Vigsel 

År 2012 har hållits 6 (8/16) vigselgudstjänster. År 2012 ägde 23 procent (39/54) av alla vigslar rum i 

Svenska kyrkans ordning. Rikssnittet är 35 procent av samtliga vigslar. Den kyrkliga 

vigselgudstjänsten har en svag ställning i Älmhults församling.  

 
Vigslar i procent av alla viglar i omgivande tätorter år 2012: 

Osby 42 procent, Alvesta 22 procent, Ljungby 8 procent, Markaryd 29 procent 
 

Begravning 

År 2012 hölls 79 (67/81) begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning. De allra flesta (över 90 

procent) av begravningarna av personer folkbokförda i Älmhults församling genomfördes i Svenska 

kyrkans ordning. Resterande del av begravningarna genomförs med eller utan annan akt (se även 

verksamhetsberättelse för begravningsverksamheten). Den kyrkliga begravningsgudstjänsten har en 

stark ställning i Älmhults församling.  
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Gudstjänstlivets ställning 

 

Svenska kyrkans uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission 

regleras genom Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) samt av Kyrkoordning för Svenska 

kyrkan. Sedan Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000 har benägenheten till aktivt utträde 

ur Svenska kyrkan ökat och färre deltagare räknas in vid huvudgudstjänster. Också efterfrågan 

på de kyrkliga handlingarna har minskat. Två av dessa tre förändringar är tydliga också i 

Älmhults församling (utträden och kyrkliga handlingar). Arbetet med att motivera och på sikt 

förstärka de kyrkliga handlingarna (i synnerhet dop och konfirmation) är en svår, men 

ständigt prioriterad uppgift. Detta arbete behöver medvetandegöras och förstärkas ytterligare i 

Älmhults församling under kommande år. Huvudgudstjänsterna i Älmhults församling har 

glädjande nog i stort sett samma ställning år 2012 som år 2000 (5 993 respektive 6 652 

besök). Som jämförelse kan nämnas att deltagandet i huvudgudstjänst i församlingarna i Kronobergs 

län i genomsnitt minskat med 40-45 procent sedan år 2000, en vikande tendens som är djupt oroande.  

 

Gudstjänstlivets karaktär 

År 2012 firades hela 492 (449) gudstjänster med sammanlagt 24 309 (23 305) deltagare. Ett 

mycket stort arbete har lagts ner på att förbereda och genomföra alla dessa gudstjänster. 

Glädjande nog är det många i Älmhults församling som tar stort ansvar för gudstjänstlivet. Präst, 

diakon, pedagog, musiker och vaktmästare har särskilda funktioner medan många frivilliga 

medarbetare (kyrkvärdar, körsångare m fl) samt ett stort antal övriga gudstjänstfirare bidrar på olika 

sätt till gudstjänstlivets mångfald. Inte minst kör- och musiklivet i Älmhults församlings ger karaktär 

åt många gudstjänster och bidrar till besöksantalet. Andra viktiga inslag i gudstjänsterna är medverkan 

av gudstjänstgruppen, konfirmanderna, barn- och ungdomsgrupperna, söndagsskolan, trivselgruppen, 

pilgrimsgruppen och diakonigruppen.  
 

 

Kyrkotillhörighet 
 

Den 31 december 2012 tillhörde 69,4 procent av befolkningen i Älmhults territoriella församling 

Svenska kyrkan (6 044 personer av 8 714). Under 2012 begärde 52 (63 år 2011) personer utträde ur 

Svenska kyrkan medan 7 (10)  personer blev medlemmar genom att ansöka om inträde (ytterligare 47 

blev medlemmar genom dop).  

 
Jämförande siffror i omgivande tätorter: 

 Osby 75 procent, Alvesta 66 procent, Ljungby 68 procent, Markaryd 78 procent.  

 

Jämförande siffror i omgivande landsbygd:  

Göteryd 82 procent, Pjätteryd 78 procent, Virestad 80 procent, Härlunda 88 procent, och Stenbrohult 76 procent.  

 

I landet som helhet tillhörde vid årsskiftet 67 procent av befolkningen Svenska kyrkan, vilket betyder 

att Älmhults församling har något högre kyrkotillhörighet än rikssnittet. Kyrkokansliet i Uppsala 

beräknar att antalet medlemmar i Svenska kyrkan år 2020 kommer att vara omkring 60 procent av den 

totala befolkningen, vilket kan betyda en medlemsförlust på nästan en miljon människor under de 

kommande åtta åren. Ett av de allra viktigaste resultaten i den omfattande studien Medlem 2010 

(framställd av kyrkokansliet i Uppsala) är att det finns en klar koppling mellan konfirmationen och 

viljan att stå kvar som medlem i Svenska kyrkan. Bland vuxna som inte konfirmerats ökar 

benägenheten att utträda ur Svenska kyrkan.  
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KYRKOMUSIK 

Kyrkomusiken i Älmhults församling är omfattande och i flera avseenden av hög klass. 

Musiken utgör en omistlig del av kyrkans arbete och dess betydelse för såväl gudstjänster som 

förrättningar kan knappast överskattas. Samma sak gäller för musikgudstjänster och konserter 

där vi ofta når en delvis annan kategori kyrkobesökare än de vi vanligen möter. 

När orden inte längre räcker till kan musiken nå fram och ge människor uttryck för omistliga 

värden och visioner.  

Detta har beslutsfattare i församlingen under många år varit medvetna om och som en 

konsekvens därav satsat på kyrkomusiken. Att så sker även i dag, noterar vi med glädje och 

tacksamhet. 

 

Församlingen har två kyrkomusiker anställda på 100 % tjänstgöring vardera; en kantor och en 

organist. 

 

 

Kantor Mia Anderssons del av verksamhetsberättelsen 
 

Huvuddelen av mitt arbete som kyrkomusiker i församlingen är koncentrerat på barn och 

ungdom. Den största tiden lägger jag på kör- och konfirmandarbete men självklart även på 

planering och utveckling av främst församlingens familjegudstjänster och samarbetet mellan 

kyrka/skola och även ett samarbete med Kulturskolan i Älmhult har inletts. Glädjande nog har 

familjegudstjänsterna god uppslutning enligt årets statistik och det gläder mig mycket. 

 

Jag ansvarar för tre körer och dessa är: 

 

Barnkören (från 4 år) Kören har under året bestått av ca 35 barn som sjunger upp ca 10 

gånger under ett år i kyrkan eller i församlingshemmet och däremellan övas det varje tisdag i 

församlingshemmet (ca 40 gånger per år). Jag skulle gärna vilja göra något åt de ca 25 

föräldrar som sitter ute i hallen och väntar tålmodigt på sina körsångare. Kanske de också 

kunde sjunga under tiden? Kören för körföräldrar?? 

 

Unga Röster (från 8 år) är ca 50 tjejer som sjunger väldigt mycket vid alla möjliga 

sammanhang både i och utanför kyrkan.  Kören har under våren spelat upp en musikal för 

skolbarn här i Älmhults tätort.  Detta är lika uppskattat varje år både av skolans personal och 

elever och jag är mycket glad över att vi har ett så gott samarbete. Årets höjdpunkt är annars 

körlägret i Hamneda som vi gör tillsammans med barnkören i Stenbrohult. I år lärde vi in 

musikalen ”Blommor och skratt” som blev en stor succé. Mary och jag har hittat ett koncept 

som fungerar och passar oss.  Nytt för året var att vi i oktober månad anordnade en 

”Ängladag” för elever i klass 5-7. Vi spelade upp en lite mer allvarlig musikal som handlade 

om att mista någon som står dig när som ju passade bra vid ”allhelgonatid”. Kören övar ca 40 

gånger per år och då har jag hjälp av 2 tjejer från Jubilatekören, Tova Roos och Maja 

Axelsson. Strax före jul spelade vi upp en julmusikal för förskolebarnen och samma musikal 

framfördes också i Älmhults kyrka på Trettondedag Jul. 
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Jubilatekören (från 12 år) har ca 25 aktiva körsångare. Att sjunga med tjejer i dessa åldrar 

kräver mycket tålamod men ger också enorm glädje tillbaka. Varje körövning inleds med fika 

och det är mycket uppskattat. Jag vill som vanligt framföra ett varmt tack till Lena som ordnar 

detta varje vecka. Kören är mycket aktiv vid församlingens konfirmandhelger samt vid 

konfirmationerna (4-5 st/år). Att ha dem med ger en fin stämning för våra konfirmander och 

deras föräldrar. Det blir ett minne för livet som jag ofta får höra på ”byn”. Under våren var vi 

i Teleborgs kyrka på ”gospeldag” som arrangerades av Kyrkosångsförbundet i stiftet. Detta 

uppskattades mycket av körsångarna. Jag övar ca 40 gånger per år med kören och sjunger upp 

med dem ca 20 gånger under ett år. Kören hade dessutom en julkonsert tillsammans med 

Kulturskolan här i Älmhult. Unga stråkar och Jubilatekören sjöng och spelade gamla och nya 

julsånger tillsammans. Detta var mycket uppskattat av båda parter. Förhoppningsvis kommer 

vi att göra en liknande konsert även nästa jul. 

 

 

 

Under 2012 har vi firat Barnens katedral två gånger. Det är en 

barnvänlig gudstjänst/mässa med mycket sång och musik där 

barnen står i centrum. I samband med dessa gudstjänster har vi 

också delat ut våra dopänglar. Uppslutningen bland 

dopföräldrarna har varit varierande och vi kan nog göra detta ännu 

bättre. Dagens barnfamiljer har ingen naturlig kontakt med kyrkan 

och vi måste vara mycket tydliga vid vår dopskola och berätta att 

vi gärna vill att de kommer och hämtar sin dopängel.  

 

 

 

Som körledare för barn- och ungdomskörerna har jag ett nära samarbete och även stor nytta 

av barnverksamhetens personal. De hjälper mig med rekvisita och mycket annat vid 

framförande av musikalerna. Vill också framföra ett varmt tack till Jonas som snickrar och 

bygger till musikalerna. 

 

Under nästa år kommer vi att genomföra stora 

förändringar på konfirmandsidan. Ett 

gemensamt läger för alla konfirmander i 

Älmhults kommun. Hur detta kommer att bli 

får framtiden utvisa. Att åka på läger 

tillsammans med goda medarbetare är väldigt 

stimulerande. Detta gör jag med stor glädje. 

Körerna kommer att fortsätta som vanligt och 

jag är så tacksam över att få träffa alla dessa 

barn och ungdomar varje vecka. 

 

 

Till sist vill jag bara säga att det är härligt att få gå till ett arbete och mötas av glada 

människor. Det är en förmån att arbeta i Älmhults församling även om det sliter hårt ibland – 

men det är det värt! Tack för mig! 

 

Mia Andersson 
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Organist Per Gunnar Peterssons del av verksamhetsberättelsen 
 

Musikgudstjänster/konserter 

Under 2012 har vi liksom tidigare år haft ett stort utbud av musikgudstjänster/konserter, till 

denna kategori räknas även lunchmusiken som numera äger rum under hela året med 

undantag av månaderna juli och augusti. 

Ambitionen har varit ett varierat utbud av hög kvalité. 

Under 2012 har vi haft nedanstående arrangemang vilka har samlat ca 3 200 besökare 

(till detta kommer även skolmusikaler med ytterligare ca 700 besökare). 

 

  

I samband med juni månads 

lunchmusik avtackades Evy 

Svensson efter att under 17,5 års 

tid på ett mycket fint och 

uppskattat sätt hjälpt till med  

måltiderna i Kyrkbackssalen 

efter musiken i kyrkan.  

Många framförde sin tacksamhet 

över all den goda mat som Evy 

tillsammans med övriga 

medarbetare bjudit på under 

årens lopp.  

 

 

 

 

6 januari kl. 16 Trettondedag Jul med ”Julens sånger och psalmer” 

 Mixturen m fl 

Fr 13 jan kl. 19 Musikgudstjänst med elever från S:t Sigfrids folkhögskola 

To 26 jan kl. 12.10 Lunchmusik och därefter lunch för 40 kr i Kyrkbackssalen 

Lö 18 febr kl. 16 Musikcafé i församlingshemmet   

Unga stråkar under ledning av Lars-Erik Sundell 

To 23 febr kl. 12.10 Lunchmusik och därefter lunch för 40 kr i Kyrkbackssalen 

Lö 17 mars kl. 16 Konsert orgel – piano med bl a Griegs pianokonsert 

 Ulf Norberg, Stockholm, och Carl Adam Landström, Malmö   

To 29 mars kl. 12.10 Lunchmusik och därefter lunch i Kyrkbackssalen    

Lö 31 mars kl. 16 Konsert med Ida Sundell, violin, och Sofia Rentzhog, piano 

Sö 15 april kl. 10 Gudstjänst med musikal, Unga Röster och Glädjesångarna    

Lö 21april kl. 16 Musikcafé i församlingshemmet. Emelie Andersson, sång o piano, 

Philip Holst, gitarr  

To 26 april kl. 12.10 Lunchmusik och därefter lunch för 40 kr i Kyrkbackssalen 

Lö 30 april kl. 20 Valborgsmässofirande på torget med körsång av Mixturen och  

Stenbrohults kyrkokör 

Lö 5 maj kl. 16 Orgelkonsert med Fredrik Albertsson, Vetlanda 
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Lö 12 maj kl. 16 Musikcafé i församlingshemmet. Jubilatekören och stråkar från 

Kulturskolan, Mia Andersson och Lars-Erik Sundell 

To 31 maj kl. 12.10 Lunchmusik och därefter lunch för 40 kr i Kyrkbackssalen 

On 6 juni kl. 19 Sommarkonsert med körerna 

To 28 juni kl. 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen 

Lö. 1 sep kl. 16 Musikcafé i församlingshemmet, Storgatan.  

”Visor i sensommartid” med Matilda Svensson, sång, och Jenny 

Fransson, piano 

Lö. 22 sep kl. 18                ”Våra älskade psalmer” med Leif Adolfsson, Ingemar Hedberg och  

Per Gunnar Petersson 

To 27 sep kl. 12.10 Lunchmusik i kyrkan med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen 

Lö 6 okt kl. 16 Orgelfyrverkeri med Mattias Wager, domkyrkoorganist i 

Stockholm 

On 17 okt kl. 19  Körkonsert. Unikt tillfälle att lyssna till en konsert med den 

berömda lettiska kören Balsis. I samarbete med Musik i Syd 

To 18 okt kl. 12.10 Lunchmusik i kyrkan med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen 

Lö 20 okt kl. 16 Musikcafé i församlingshemmet, Storgatan, med Elmekören 

Fr 2 nov kl. 11 och 14 Orgelandakt i kyrkan, Per Gunnar Petersson 

Lö 3 nov kl. 17 ”Det finns en väg till himmelen”, musikgudstjänst med psalmer i 

Allhelgonatid. 

  Therese Lejon och Per Gunnar Petersson, Mats Brown, präst  

Sö 11 nov kl. 17 ”Jag lutar åt Gud” föredrag och körsång med Tomas Sjödin och 

Oratoriekören 

Sö 25 nov kl. 18 Konsert med Oratoriekören, bl a Dvorak: Mässa i D-dur 

To 29 nov kl. 12.10 Lunchmusik i kyrkan med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen 

Lö 1 dec kl. 18 Konsert med Elme Storband 

Lö 8 dec kl. 17 Luciahögtid i kyrkan med mycket körsång 

Lö 15 dec kl. 18 Julsånggudstjänst Carols vid Betlehem med Mixturen och 

Stenbrohults kyrkokör  

 Samma framförande påföljande dag i Stenbrohults kyrka kl 18 

To 20 dec kl. 12.10 Lunchmusik i kyrkan med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen 

Sö 30 dec kl. 10 Julens sånger och psalmer med Mixturen 

 

Oratoriekören  

Kören har 31 medlemmar och har haft 20 repetitioner under året. Flertalet av dessa 

repetitioner har varit 3, och ibland, 5 timmar. 

Med något mindre ensembler ur kören har vi medverkat vid 5 mässor samt framfört A 

Dvoraks Mässa i D samt medverkat med körsång i samband med Tomas Sjödins besök i 

Älmhult.  
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Mixturen 

Denna kör har 33 medlemmar och har haft 42 repetitioner under året. 

Mixturen har medverkat vid följande tillfällen: 

 

Fastlagssöndagen 

Askonsdagen 

Midfastosöndagen 

Palmsöndagen 

Långfredagen 

Påskdagen 

Valborgsmässoafton: Almgården, Nicklagården, Torget och Råshult 

Sommarkonsert 

Midsommardagen 

De äldres dag 

Minnesgudstjänst 

Öppet Hus med körsång, allsång, kaffe och auktion 

Första Advent 

Julsånggudstjänst Carols vid Betlehem i Älmhult och Stenbrohult 

Julotta 

Julens sånger och psalmer 

 

Kören har vidare för stärkande av gemenskapen gjort en resa till Malmö Opera samt som 

fortbildning besökt kören Balsis konsert i Älmhults kyrka. 

 

Då båda kyrkomusikertjänsterna för närvarande står inför en omorganisation och en förmodad 

förändring avseende verksamhetens innehåll och omfattning, är det denna gång svårt att 

blicka in i framtiden. De ramar kyrkorådet sätter, får avgöra fortsättningen på den 

kyrkomusikaliska verksamheten – dock tror jag att övertygelsen om kyrkomusikens betydelse 

för kyrkans verksamhet är orubbad hos såväl arbetsgivare som arbetstagare, varför jag med 

tillförsikt ser framtiden an för den verksamhet som under många år varit en stor del av 

Älmhults församlings ansikte utåt. 

 

 

Per Gunnar Petersson  
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KONFIRMANDARBETET 

Terminsläsning  
 

Undertecknad har ett huvudansvar för det pedagogiska upplägget av konfirmandarbetet, och 

svarar också för mycket av informationen inför inskrivningen och i föräldrakontakterna.  

Hösten 2011 inbjöds 75 ungdomar födda 1997 till konfirmandundervisning, av dessa anmälde 

sig 48 stycken. Därtill kom tio skrivna i våra grannförsamlingar. Detta innebar en minskning 

från föregående år. 

Hösten 2012 inbjöd vi 83 ungdomar födda 1998, av dessa anmälde sig 60 stycken, samt 

tiotalet utsocknes. Glädjande nog åter en ökning, och vi är alltså inte i en konstant nerförs-

backe. Men därmed slår vi oss inte till ro.  

De senaste åren har vi breddat konfirmandarbetslaget. Tidigare sköttes det huvudsakligen av 

oss båda komministrar och kantorn Mia Andersson. Nu finns också vår diakon Agneta och 

Malin Johnsson med i arbetet. Det har gjort att andra aspekter än den rena bibel- och  

trosundervisningen fått större utrymme: värderingsövningar, tid för reflexion och eftertanke, 

skapande mm. Än en gång framhåller jag också musikens utomordentliga betydelse.  

Vi har nu under några år haft två terminsgrupper, och en sommargrupp. Tendensen håller i sig 

att sommargruppen utgör drygt hälften av våra konfirmander.  

För att alla konfirmander skall ha möjlighet att få del av sång och musik under sin lästid 

kommer vi att erbjuda 99:orna ett annorlunda terminsläsningsalternativ: tisdagar eller en 

söndag i månaden. Söndagsläsningen blir då förenad med gudstjänst, samlingar och 

gemensamt lunchätande.  

Vad gäller det vidgade medarbetarteamet kan också nämnas att vi prövar på ett fördjupat 

samarbete med grannförsamlingarna i kommunen. Komminister Johan Kalin i Stenbrohult-

Virestad har sedan tidigare funnits med i arbetet med sommarkonfirmanderna, eftersom flera 

av ungdomarna från Stenbrohult fanns med i den gruppen. Nu under hösten 2012 anslöt sig 

Göterydskonfirmanderna till vårt läger för terminsläsarna, och de följer med oss också på vårt 

vårläger. När 99:orna inbjuds kallas de till ett gemensamt upptaktsläger för alla kommunens 

konfirmander 14-17 augusti. Hur detta avlöper och utfaller återstår att se. 

 

Mats Brown 

 

 
Sommarläsning 
 

Vi hade tre veckors konfirmandläsning med ett 

mycket lyckat läger på Kuggaviksgården. Detta år 

följde Johan Kalin från Stenbrohults församling med. 

Det var mycket värdefullt, särskilt som fem 

konfirmander tillhörde Stenbrohults församling. 

Totalt var vi 55 deltagare  

(sex ledare, fyra unga ledare, två andra års 

assistenter, nio första års assistenter och 34 

konfirmander). Många av sommarkonfirmanderna 

har sedan blivit assistenter!   
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UNGDOMSVERKSAMHETEN 

 
Vi har en stor uppgift, att ge ungdomar i Älmhults församling en kunskap och upplevelse av 

att de är älskade av Gud genom Jesus Kristus. Utifrån detta mål, som är nedskrivet i kyrkans 

ungas styrdokument arbetar vi oförtröttligt vidare. Det finns ju andra krafter som vill bryta 

ned. Bönen är alltid att våra ungdomar, framtidens kyrka skall gå in i kyrkans gemenskap med 

Kristus och ge kyrkan ny kraft, ny stolthet och ny glädje över evangeliet. Denna 

verksamhetsberättelse fokuserar på tre områden inom ungdomsarbetet, åldern 14-20 år. Det 

första arbetsområdet är kyrkans unga. Det andra området är assistentarbetet.  

 

 

Kyrkans unga   
 

Våren 2012 

Fredagarna: Antal gånger: 6  Totalt antal 

besökare: 129 Snitt: 22 Median: 22 

Tisdagarna: Antal gånger: 5 Totalt antal 

besökare:. Snitt: 20 Median: 32 

 

- Övrig verksamhet: Jenny 

Berggren den 15/1. 139 st. 

- Assistentläger med 21 st i 

Bräkne Hoby. Mycket 

lyckat! 

- Österrikeresa påsklovet 2012: 49 deltagare. Två mässor i den katolska 

kyrkan. Merparten av ungdomarna var från Älmhults församling (10 var 

utanför församlingens gränser).  

 

Hösten 2012 

Fredagarna: Antal gånger: 5 Totalt antal besökare: 232 Snitt: 46 Median: 21 

Tisdagarna: Antal gånger: 7 Totalt antal besökare: 169 Snitt: 24 Median: 20 

 

- Konfirmandinskrivningen: 209 personer. Detta kan vi utveckla mer! Lära av 

Alvesta! 

- Missionsdag om Indien med indisk festmåltid: 50 deltagare. Denna helg var 

ett försök att väcka missionsengagemanget i församlingen.  

- Assistentövernattning i församlingshemmet: 21 personer.  

- Konfirmandläger i Åsljunga med 40 konfirmander och 16 ledare.  
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Assistentarbetet 
Under hösten hade kyrkans unga 45 assistenter inskrivna, men ca 10 ungdomar valde under 

hösten att sluta. Man kan vara assistent i två år. Jag ser ett stort behov av att finna värdefulla 

uppgifter. Under hösten har två centrala uppgifter utkristalliserats:  

 

1) Ansvar för söndagsskola.  

Söndagsskolan har under hösten 2012 formaliserats med Malin Johnsson som huvudansvarig 

tillsammans med Ingrid och mig själv. I snitt har 9 personer varit med på söndagsskolan, 

inkluderat ledare.  

 

2) Ministrantuppgifter och gudstjänstvärdar för konfirmanderna.  

Målet torde vara att varje assistent har en uppgift som de skall utföra en gång i veckan eller 

varannan vecka. Dit är ännu en bit att gå. En annan värdefull sak är böneskolan som startats! 

Låt oss be att den får växa.  

 

 

Skolkyrkan och Älmhults kristna ungdomsråd 
Skolan har besökts av vår kyrka och Missionskyrkan under 2011 totalt 30 gånger. Den stora 

förändringen och stora lyftet är Bibeläventyret. Under hösten 2012 fick vi komma in på Diö 

skola och Gemöskolan! Ett lyft under året var också att kunna inbjuda till studiebesök trots 

det irriterande sekulära pådraget. Engelska skolan, Karl-Oskarskolan, Haganäs NV års 3, 

Gemöskolans tredje grundskoleklass och så givetvis Klöxhultsskolans fackeltåg.  

 
 

Budget 
 Eftersom kyrkans ungas budget gick i princip jämt upp, har jag endast tacksamhet att 

uttrycka för det stöd som Älmhults församling visar. Ovärderligt är att arbeta med Malin 

Johnsson vid min sida, likaså Mia Andersson på tisdagarna. Utmaningen är att leda 

ungdomarna in i en djupare relation med vår Herre, en relation som gör det naturligt att kallas 

en kristen.  

 
Utmaningar 2013-2015 
Den stora utmaningen ligger i att utveckla ett konfirmandarbete som tar sikte på 100 %. 

Konfirmandarbetet är basen för kyrkans unga. 100 % är det enda som kan räknas som ett 

giltigt mål i ljuset av vår teologi kring barndopet, Missionsbefallningen och en allt djupare 

sekularisering. Även om den sistnämnda avtar så märks det inte i kunskapen om den kristna 

tron.  

Det blir spännande att utvärdera är K:99 lägret (=ett gemensamt läger för alla konfirmander 

födda 1999 inom Älmhults kommuns gränser) den 14-17 augusti 2013.  

- Andra rimliga mål är: 

- att inom konfirmandarbetet arbeta mer med media, i form av film och 

”fotbolls konfirmation”.  

- Att inom ramen för skolkyrkan åka med Karl-Oskarskolan till Polen, 

Krakow och Auschwitz. 
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VUXENUNDERVISNING 

 
Samtalsgruppen – för fördjupningsstudier 
Fick sin begynnelse redan 1997. Under de här åren har vi studerat och samtalat kring många 

bibliska ämnen och skilda bibelböcker. Många deltagare är pensionärer, och de senaste åren 

har det känts av att flera av vännerna avlidit. Glädjande nog har det kontinuerligt anslutit sig 

nya deltagare, och varannan torsdag träffas 15-20 deltagare. Under 2012 avslutade vi ett 

studium kring Uppenbarelseboken, och övergick till att studera Markusevangeliet.   

Rekryteringen till gruppen sker som regel från människa till människa. Deltagarna tar med sig 

vänner och grannar, de som deltagit i ”Alfa”- eller ”Leva vidare”-  grupperna har anmodats att 

komma med då de sökt fortsatta samtalsforum. Någon enstaka gång har faktiskt också någon 

kommit efter att ha läst om samtalsgruppen i våra annonser i Kyrkbrevet eller dagspressen. 

Fortsättningsvis strävar jag (som huvudansvarig) efter att Kyrkbrevets annonsering på ett 

klarare och tydligare sätt skall visa vad vi studerar de olika kvällarna. Förhoppningsvis skall 

det kunna stimulera de som är intresserade av en viss fråga eller ett visst ämne att komma dit. 

Den vidare förhoppningen är att det leder till att de återkommer.  

 

 

Alphagruppen – för att presentera kristen tro 
Den första Alphakursen i vår församlings regi hölls hösten 2004 och samlade ett tiotal del-

tagare, totalt har vi genomfört fem kurser. 

 Konceptet handlar om att skapa en förtroendefull atmosfär för samtal kring livets centrala 

frågor, där vi vill presentera vad vi som kristna tror och tänker. Ingen som tänker annorlunda 

skall behöva känna att de frågor och kritiska synpunkter man bär på är för dumma eller för 

opassande i sammanhanget. Samtalsledarna skall dock styra så att alla i gruppen får möjlighet 

att komma till tals.  

En Alphakväll börjar med en enkel gemensam måltid, därefter följer ett föredrag. Föredrags-

hållaren drar sig sedan tillbaka, och samtalsledarna samlar gruppen/grupperna för samtal 

kring ämnet. Kvällen avslutas med att kursvärdarna har en utvärdering.  

Deltagarna är ibland ”normalt” kyrkligt intresserade, andra har bakom sig ett djupare kristet 

engagemang som kan ha avtagit p g a andra livsfaser, och inte sällan livskriser.  

I januari 2012 avslutades vår femte kurs som samlat sex stycken deltagare. Två av dessa 

deltagare deltar nu regelbundet i samtalsgruppen. Vi ansåg däremot inte att det var läge att 

samla en ny kurs till hösten, såväl Pingstkyrkan som Citykyrkan har också drivit sina Alpha-

kurser. När vi i höstas började planera för att göra ett nytt försök under början av innevarande 

år fann vi tidigt tecken på intresse och respons från flera. När vi nu har kommit igång med vår 

sjätte kurs har vi samlat sexton deltagare, vilket är rekord. Intressant är också att vi fått med så 

många yngre deltagare. Bland dem två f d konfirmandassistenter. Jag tror att det är en mål-

grupp vi skall rikta oss till i framtiden. Här finns nu en stor grupp mellan tjugo och drygt 

trettio år, som några år efter konfirmationen levde intensivt i kyrkans trosgemenskap. Helt 

naturligt kommer annat i fokus för dem när utbildning, flyttningar och familjebildning kom-

mer in i bilden. Men när man i olika sammanhang träffar dem märker man att tron är 

ingenting man blir av med som en vårförkylning.  
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Enstaka konfirmandföräldrar och ”Kyrkans Unga”- föräldrar har också deltagit. I de samman-

hang vi möter dessa föräldrar uppmanar och uppmuntrar vi dem att gå kursen, men kanske är 

det så att de lever ett intensivt liv med yrkesarbete, barn- och hemvård.   

 

 

Inbjudna föredragshållare 
Under 2012 hade vi förmånen att ha besök av Jenny Berggren, som talade till en bred allmän-

het i en välfylld kyrka. Alf B Svensson höll ett uppskattat föredrag för barnföräldrar och 

människor som arbetar med barn. Rune Söderlund har blivit en återkommande gäst vars 

intressanta bibelföredrag blivit betydelsefulla för både oss anställda förkunnare som vårt 

aktiva kyrkfolk.  

Det är alltså viktigt att erbjuda föredrag för olika målgrupper, det inspirerar både anställda, 

församlingens aktiva medlemmar, och alla dem som vi möter i olika sammanhang i våra 

verksamheter. 

 

 

 

MISSION 

 

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matteus 28:19) 

 

Församlingens lokala mission har manifesterats främst genom dagspressen (predikoturer och 

annonser), genom affischer på anslagstavlor och inte minst genom församlingens egen tidning 

Kyrkbrevet, som sänds med post till samtliga hushåll. Information om församlingen har getts 

på hemsidan www.svenskakyrkan.se/almhult med bl a aktuell information om gudstjänster och 

konserter, uppgifter om barn- och ungdomsarbetet, konfirmandarbetet, diakonin, 

kyrkomusiken och om kyrkliga handlingar. Till utåtriktade aktiviteter med missionsperspektiv 

kan även räknas lunchmusik och skolbesök. Vidare hålls kyrkan öppen i så hög grad som 

möjligt med tillgång till ett andaktsskapande rum med möjlighet till ljuständning och tillgång 

till bokbord. 
 

År 2012 har Älmhults församling gett fortsatt stöd åt internationell diakoni och mission 

genom Svenska kyrkans internationella arbete. Ekonomiskt ansvar för Svenska kyrkans 

internationella arbete (diakoni och mission) har tagits av Trivselgruppen. För deras arbete 

hänvisas till föreningens verksamhetsberättelse för 2012. 
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DIAKONI 

Under verksamhetsåret 2012 har jag, Agneta Grimberg, arbetat 100 % som diakon. Och 

många frivilliga har under året gjort stora insatser. 

 

Hembesök 
Detta år har jag inte räknat hembesöken. Det är svårt att alltid hålla komma ihåg att skriva upp 

och därför bröt jag detta år denna vana. Men jag är så ofta jag bara hinner på Almgården och 

Nicklagården och ute i hemmen. Kontakterna får jag på olika sätt, några ringer själva, andra 

kommer genom anhöriga eller vårdcentralen, distriktssköterskor eller genom uppvaktningar, 

m.fl.  

 

Diakonigruppen och frivilligarbete 

Diakonigruppen fortsätter att träffas ca en gång per månad under terminerna för att planera 

arbetet och för god gemenskap. Vi har bl. a använt oss av böcker om Frälsarkransen och dess 

pärlor. Vi är mellan 10 och 15 personer på träffarna. 

Gruppen har bl. a varit med och ordnat ”Träff för alla” och ”Stilla dag”. Några har gått till 

Nicklagården för att sjunga. Anna Svensson har varit med och spelat gitarr. Det är ett mycket 

uppskattat upplägg, mycket tack vare sin enkelhet. Vi sjunger inte för utan med de boende. 

Nicklagårdens terapi ordnar kaffet och på vilken avdelning vi ska vara. 

 

 
 

Vi gjorde tre ”Sommarresor” för boende på Almgården och 

Nicklagården och för dem med hemhjälp hemma. Detta år åkte 

vi till ”Strandpaviljongen” i Osby. Det var ca 60 betalande 

deltagare.  (2011: 77 st. 2010: 65 st. betalande). Man kan se att 

det nog är en verksamhet som går upp och ner, vad gäller 

deltagande. Men det är uppskattat därför att det är en möjlighet 

för t ex makar att få åka en runda tillsammans, eftersom 

anhöriga får följa med. Och det är en möjlighet för 

ensamstående, handikappade osv att få komma ut en 

eftermiddag tillsammans med andra. Detta år underhöll Allan 

Danielsson oss med dragspel och vi fick även möjlighet till dans 

vid någon resa. 
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Vår egen resa gjorde Diakonigruppen, Trivselgruppen, Samtalsgruppen och kyrkvärdar 

tillsammans den 4 juni. Vi åkte på en tur runt Bolmen med morgonbön i Bolmsö kyrka, 

middag på Alebo pensionat, besök och visning på bonadsmuseet i Unnaryd och till sist kaffe 

och våfflor i Odensjö. Vi var 30 st med på resan. 

 

Diakonigruppen skrev i maj 2010 ett medborgarförslag till politikerna inom 

socialförvaltningen om önskemål att de skulle praktisera inom äldreomsorgen för att se hur 

det är. Det gick inte igenom. Men även detta år har debatten om äldrevård och demensvård 

fått fortsätta. I början av året planerades en debatt tillsammans med pensionärsföreningarna i 

Älmhult. Till den debatten bjöds politikerna in och olika chefer inom äldreomsorgen. 

Debatten gick av stapeln den 6 februari på em i Folkets hus. Det kom ca 200 personer. Tyvärr 

hade vi en debattledare som inte kunde ta tag i frågorna och resultatet blev inte som vi 

önskade, dvs inget nytt. (Diakonigruppen fick inte bestämma debattledare). 

Men på olika sätt fortsätter vårt engagemang. T ex när politikerna bjöd in till medborgarcafé 

en timme innan fullmäktiges samling var vi där och försökte än en gång prata med 

politikerna. 

 

 

Leva vidare-grupp 

”Leva vidare”-grupperna har som vanligt fortsatt under året. Det är nu ett samarbete med alla 

församlingar i kommunen. Därför har Karin Petersson, Stenbrohult, också varit med som 

ledare förutom Kerstin Carlsson. Under våren kom det så många att vi delade gruppen i två 

grupper, där Kerstin och Karin ledde den ena och Kerstin och Agneta den andra. Vi var 5 st. 

deltagare respektive 6 st. 

Tyvärr avled Kerstin Carlsson hastigt den 7 september. Vi saknar henne mycket och hon har 

betytt mycket i många olika sammanhang i vår församling, särskilt i Leva vidaregruppen som 

hon var med och startade våren 1999. 

Hösten fortsatte vi samarbetet med övriga församlingar och denna grupp hade 4 st. deltagare. 

  

 

Stilla dag 

Efter förra årets ”Stilla dag” fanns 

önskemål om att få åka iväg på en 

retreat. Så den 3-4 mars åkte vi till 

Wetttershus, utanför Gränna. Vi var 6 st. 

som åkte. Och under hösten hade vi 

själva en ”Stilla dag” den 13 oktober i 

församlingshemmet. Vi var 7 st. 

 

    

Träff för alla  
”Träff för alla” är en öppen samling för alla som kan och vill. Vid sångprogrammen har vi 

bjudit in Nicklagårdens boende och Diakonigruppen har hämtat dem. De har även hämtat dem 

som har intresse av andra program. Programmen under året har varit:  
- 20 jan Agneta Grimberg ”Min resa till S:t Petersburg”(70) 
- 17 feb Jan Olle Wikström, Växjö ”Minnen från Israel” (65) 
- 30 mars Lena Hjalmarsson, Älmhult, Elisabeth Bertilsson och Gösta Svensson, Loshult 
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”Taube i våra hjärtan” (95) 
- 20 april Stefan Martinsson, Brasilien, ”Abrigo – drottnings Silvias mödravårdshem” (50) 
- 14 sep Johan Kalin, Stenbrohult ”Helgon som förebild och filmen om S:t Sigfrid” (35) 
- 12 okt Tomas Rosendahl, Osby, ”Fader Gunnar – min fader” (90) 
- 16 nov Slätthögs cittragrupp spelade och sjöng med och för oss (70) 
 

   
 

Pilgrimsvandring och pilgrimsgrupp 

Pilgrimsgruppen har träffats under våren för att planera och skriva ihop en vandring till 
Norregårds kyrkogård. Det var 10 skyltar med text om de olika pärlorna i Frälsarkransen som 
stod på kyrkogården över sommaren. Den invigdes i hällande regn den 17 juni.  
Vi genomförde också en vandring den 1 september, då vi utgick från Emanuelskapellet, 
Ängaholmen, i Göteryds församling. Det var en solig och härlig septemberdag. 
 

   
 

Trivselgruppen 
Trivselgruppen träffas varannan torsdags eftermiddag under terminerna för gemenskap och 
undervisning. Det var ca 20- 24 medlemmar under året. Gruppen har hand om 
måndagscaféerna under terminerna. Till dessa kom ca 370 personer under 2012. Gruppen 
har också hand om sommarcaféerna, fem tisdagseftermiddagar i juli månad och till dessa 
kom det ca 200 personer detta år.  
Trivselgruppen genomförde även två brödauktioner under året med flera lotterier i samband 
med dessa.  
Pengarna som samlats in via caféerna, brödauktionerna och de egna samlingarna blev under 
2012 ca 47 700 kr, som fördelas bl. a till Sv K:ans internationella arb., Fontänhuset, Jul i 
gemenskap, Resa i gemenskap, RIA i Växjö, Abrigo m fl. Dessutom är pengar avsatta till inköp 
av ny nattvardskalk under våren 2013. 
Trivselgruppen var med på resan till Bolmen (se ovan). 
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Praktikanter 
Under årets början hade jag en kvinna som gjorde sin första praktik inför 

antagningskonferensen till diakonutbildningen.  
 

Övrigt 

Vi var inte med på må bra mässan i år heller, eftersom den inföll när vi var i Israel.  

 

Framtid 

En fråga som fortfarande hänger kvar är önskemålet om kyrkskjuts, där flera har uttryckt 

önskan om att få komma till gudstjänster och andra samlingar som vi har.  

Israelresan gav oss som var med och som församling en djupare gemenskap, som jag hoppas 

ska få bära oss länge och förhoppningsvis även för dem som inte var med av olika 

anledningar.  Kanske kan fler resor tillsammans i församlingen upprepas så småningom, så att 

vi-känslan fördjupas. I alla fall kan frågan hur vi bygger en församling som man kan känna 

sig delaktig i, vara viktig att reflektera över, fördjupa och arbeta för. 

 

Agneta Grimberg, diakon 
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BARNVERKSAMHETEN 

Barnverksamheten är uppdelad i olika grupper från 0 – 13 år. 

Vi är tre barnledare som arbetar i grupperna: 

IngMarie Svensson, Ingrid Ericsson och Annelie Svensson.   

 

Ceciliagruppen 

Här träffas barn från 3 års ålder varje måndag. Gruppen har under 2012 träffats 35 gånger och 

haft ett snitt på 10 deltagare. Sammanlagt har ca 20 barn berörts av verksamheten för denna 

ålder. Barnen målar, klistrar och gör egna arbetsblad som anknyter till bibelberättelser. Vi 

sjunger, leker och pysslar mycket och berättar ur Barnens Bibel och andra böcker.  
 

Barntimmegruppen 

De lite större barnen, 4-6 år, träffas på måndagar. De har träffats ca 35 gånger och varit ett 

genomsnitt av 6 deltagare. Mer än 20 barn har dock genom dessa grupper berörts och blivit 

nådda av vår verksamhet och vårt budskap. Vi sjunger mycket och läser ur Barnens Bibel 

under våra samlingar. Vi pysslar och leker också tillsammans. Barnen målar bilder ur Bibeln.  

Vi upplever båda grupperna som mycket angelägna, då möjligheterna att nå barn med det 

kristna budskapet i dagens samhälle är mycket begränsade. 

 

Studiebesök  

i kyrkan görs med grupperna, ibland i anslutning till familjegudstjänster. Året runt försöker vi 

utnyttja närheten till Nicklabacken, om vädret så tillåter. 

 

Babycaféet  

På Babycaféet träffas föräldrar som fått sitt första barn eller vill få en speciell stund med sitt 

yngsta barn. Caféet äger rum en gång i veckan (ca 35 gånger under 2012). Barnen är mellan 0 

och 1½ år och runt 5 familjer besöker oss varje gång. De nyblivna föräldrarna utbyter 

erfarenheter, och kan få svar på många funderingar och frågor. Vi sjunger barn- och 

rörelsevisor, fikar och leker tillsammans. Många uppskattar närheten och den hemtrevliga 

miljön hos oss. Antalet familjer med utländsk bakgrund har ökat här, bl.a. familjer från 

Indien. 

 

Öppen förskola 
Detta är en helt öppen verksamhet där ca 25 vuxna och mer än 40 barn besöker oss under en 

vecka. Eftersom vi har 5 tillfällen varje vecka då man kan komma till den öppna förskolan, 

blir det sammanlagt 140 gånger på hela året! Här har skapats en mötesplats, inte minst för 

många nyinflyttade familjer i Älmhult. Vi sjunger, pysslar, fikar och pratar tillsammans. Även 

här anknyter vi till kyrkoåret och bjuder regelbundet in till familjegudstjänsterna i kyrkan. 

 

Miniorerna 

är en grupp på ca 20 barn, mellan 6 och 8 år, både tjejer och killar, som träffas efter skolan på 

tisdagar. De har träffats ca 35 gånger under 2012. Vi pysslar mycket, bakar, sjunger och läser 

berättelser ur någon barnbibel. Vi gör också konstutställningar tillsammans med de andra 

grupperna. Arbetsmaterialet Karibo som följer GT och NT har använts under året.  

 



 
 

 

Verksamhetsberättelse 2012 Sida 22 
 

Juniorerna 
är ca 15 tjejer i åldern 9-13 år, som träffas efter skolan på måndagarna, 35 gånger under 2012. 

Vi har samling med bön och mycket sång, och olika berättelser ur Bibeln. Vi pysslar, bakar 

och fikar tillsammans. Vi gör olika aktiviteter under terminen: Övernattning med film och 

hemgjord pizza, utflykt till Bökhult med bad och lekar, fotboll, brännboll och grillning i 

Haganäsparken. I år hade vi som något år tidigare uppstart hos Ingrid Ericsson på gården 

Sällhult Östregård, då vi grillade, åkte båt och badade. Juniorerna medverkar ibland med 

miniorerna vid olika gudstjänster i kyrkan.  

 

Söndagsskola 

har ägt rum under 2012 vid ett antal gudstjänster och har varit välbesökt och omtyckt. 

 

Temadagar 

ordnas gemensamt för Miniorer och Juniorer i kontraktet. Mellan 15 och 20 barn från vår 

församling deltar regelbundet i dessa träffar. Hösten 2012 genomfördes en mycket lyckad 

temadag i Älmhult. Barn från Vislanda, Slätthög, Alvesta, Göteryd, Pjätteryd, Stenbrohult 

m.fl. församlingar deltog och var mycket nöjda. Vi planerar att fortsätta detta mycket lyckade 

koncept och då blir eventuellt Alvesta värdförsamling. 

 

Prao-elever 
har även i år varit med i vår verksamhet, både från grundskolans åk 8 och 9. 

 

I kontraktet 
ordnas också barnledarträffar och kurser för personalen. Det är mycket givande att få nya tips 

och idéer från barnledare i andra församlingar. 

 

Ett antal familjegudstjänster 

Familjens söndagseftermiddag och Barnens 

Katedral genomförs varje termin, samt 

sommarfest och julfest – detta i samarbete med 

Mia Andersson och hennes körer. Det är en stor 

hjälp och förmån att kunna samarbeta och 

tillsammans erbjuda så många barn och 

ungdomar både sång, aktiviteter och 

undervisning inom vår församling! 

 

 

Bibeläventyret 

Ingrid Ericsson, Karl-Henrik Wallerstein och Lena Hilding Carlsson från Missionskyrkan har 

under året besökt flera klasser på Karl-Oskarskolan samt årskurs 4 i Diö. Vi får mycket 

positiv respons och ser fram emot fortsatta uppdrag. Vi kommer att gå NT-utbildningen i 

september 2013. 
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Skolbesök  
Under hösten har vi från barnverksamheten medverkat vid 3 tillfällen då vi bjudit in skolorna 

till kyrkan. I oktober hade vi en Ängladag med delar ur en musikal om änglar.  

I början av december gjorde åk 2 från Gemöskolan studiebesök i kyrkan, då vi talade om 

Advent och Jul och tittade på julkrubbans figurer. De bjöds på fika efteråt och var mycket 

nöjda. 

Den 18:e december fick förskolorna som ville se julmusikalen i kyrkan och sedan fika i 

kyrkan, vilket var mycket lyckat! 

Sammantaget kan vi konstatera att lärare är mycket oroliga och nervösa för besök i kyrkan 

men vill ändå gärna komma! Vi upplever oss ha visat att de inte har något att oroa sig för! 

 

Tankar inför framtiden 
Vi ser positivt på framtiden för vår verksamhet, men tror att vi kommer att förändra lite av 

utbudet så att det passar in i dagens samhälle. Föräldrar och barn är mycket upptagna och vill 

gärna ha en specifik dag och aktivitet att fokusera på.  

Skolbarnen har behov av en fristad efter skolan när man vuxit från fritids. Det vore spännande 

att utveckla verksamheten kring detta. 

Sammanfattningsvis har vi en härlig arbetsplats där samarbetet mellan de olika 

yrkeskategorierna och grupperna är en av de viktigaste ingredienserna. 

 

 

Ingrid Ericsson IngMarie Svensson Annelie Svensson  

Pedagog, barnledare Pedagog, barnledare Barnledare 
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FASTIGHETER 

Utanför kapellet har det anlagts en ny uteplats med bänk och växter. Längs hela gaveln på 

ekonomibyggnaderna har det stensatts och nyplanterats för en fräschare utemiljö. 

 

Under våren dränerades och isolerades grunden på prästgården vilket även medförde att vissa 

delar av trädgården nyanlades. Ny uteplats skapades på gaveln av huset. Nya rabatter och 

växter planterades. 

 

Utvändig målning av Kyrkbacksgården utfördes i augusti och i december grävdes det runt 

huset för dränering och isolering av grunden.  

 

Under hösten renoverades även sakristian i kyrkan. Väggar och tak målades, golvet slipades 

och lackades, ny beklädnad i trappan, bord och stolar kläddes om och lackades. Nya 

belysningsarmaturer sattes upp i taket. 

 

Toaletten i kyrkan målades om och tillgänglighetanpassades med färgsättningen. WC-stol och 

tvättställ byttes ut. Belysningen tänds och släcks numera med en rörelsevakt. 

 

På församlingshemmet har en ny väggskylt med belysning satts upp för att lättare hitta till 

församlingshemmet. 

 

 

IT 

Under året har fortlöpande nya datorer köpts in till de anställda för att hålla en god och 

driftsäker datamiljö. Alla använder nu samma operativsystem, Windows 7. Även en 

uppgradering av Microsoft Office 2007 till Microsoft Office 2010 har skett. Antivirus-

programmet har uppdaterats för samtliga användare. Datautbildning i hantering av e-post samt 

Microsoft Word har erbjudits alla anställda och genomförts under året i samarbete med ABF. 

Alla anställda har också fått tillgång till e-post så numera kan all interkommunikation ske 

elektroniskt. 

 

Under året har nya mobiltelefoner för alla anställda köpts in, s.k. smart phones, för att öka 

tillgängligheten. Förutom att ringa finns tillgång till internet och e-post via mobiltelefonen. 

Utbildning för alla anställda i att hantera Telia Centrex, växellösningen, har genomfört med 

pengar från riktat församlingsbidrag från Växjö stift. Församlingen har gått med i stiftets 

telefonilösning vilket möjliggör att man kan ringa internt inom stiftet. 

 

I Kyrkbacksgården har det installerats ett trådlöst nätverk som gör det möjligt för anställda 

och besökare att nå internet trådlöst. 
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EKONOMI 

Under året har samarbetet med Stenbrohults församling fortsatt. 18 % av församlingens totala 

ekonomi/administration bekostas av Stenbrohults församling. 

 

Revision har genomförts, bokslut och årsredovisning för 2011 har upprättas för församlingen 

samt deklaration.  

 

Lön har betalats till 71 personer under året och kontrolluppgifter skickats ut. 

 

I församlingens reskontra har 1 222 (1 260) st. leverantörsfakturor registrerats och behandlats 

samt 133 (162) st. kundfakturor. 

 

Årlig rapportering av försäkrings och pensionsunderlag har skett till FORA, SKPK, KPA. 

 

Lönestatistik samt ekonomisk redogörelse har lämnats till SCB. Kyrkobyggnadsstatistik har 

lämnats till Kyrkokansliet via kollekt och betalningssystemet (KOB). 

 

 

 

KYRKVAKTMÄSTERIET 

 

2012 var vi tre heltidsanställda vaktmästare, en säsongsanställd och två som gick på 

lönebidrag, d.v.s. sex personer.   

 

Det viktigaste som hände 2012 för oss vaktmästare var att Jonas blev arbetsledare för oss 

andra. Ett alldeles utmärkt val som vi alla är nöjda med. Vi har fått bättre struktur på arbetet, 

inte minst av att övrig personal numera ringer till Jonas som sen fördelar uppgifterna. 

   

Under året köptes det in en del nya maskiner och en elbil som vi är väldigt nöjda med. 

Persontransporterna var tidigare ett problem då vi bara hade traktorn att tillgå och i den kan 

bara en person åka. Vi har ju både församlingshemmet och Norregård på lite avstånd och skall 

3-4 man till t ex Norregård har vi ibland fått gå dit. Så elbilen var ett lyft.   

 

Det gjordes omfattande renoveringar i sakristian och på toaletterna i kyrkan. Det var lite 

knepigt under några veckor då läktaren fungerade som provisorisk sakristia. Slutresultatet 

blev en fantastiskt fin och numera väl upplyst sakristia 

 

På kyrkogården fungerade de självvattnande blomlådorna bättre än året innan. Det tar ett tag 

att lära sig hur det fungerar och få in rutiner för plantering och påfyllning av vatten. Nu 

behövde vi inte fylla på så ofta eftersom det var en tämligen blöt sommar. Blommorna blev 

väldigt stora och fina och man såg en klar skillnad på kvalitet jämfört med de blommor som 

var planterade på friland.  
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Efter den tragiska olyckan uppåt landet där ett barn klämdes till döds under en fallande 

gravsten gick vi över alla gravstenarna på vår kyrkogård. Vi gjorde anmärkningar på ett 

trettiotal stenar som antingen fick grävas ner djupare eller dubbas om. Fem stenar fick vi 

lägga ner. Gravrättsinnehavarna underrättades per brev och de flesta har åtgärdat problemet. 

Det resulterade också i ett antal återlämnade gravar då de anhöriga ansåg att det blev för dyrt 

att t ex dubba om. Så nu är det församlingens problem, antingen bekostar vi jobbet eller så tar 

vi bort gravvårdarna.  

 

Vi fällde 7 av de stora, gamla björkarna på gamla delen och fick stubbarna bortfrästa. Orsaken 

till detta var att vi upptäckte röta och farliga sprickor i stammarna. Firma Christers Tank 

hjälpte oss med borttransporteringen av ris och stammar. Det kom en del klagomål från 

gravrättsinnehavare om bl a för mycket sågspån på marken (och ett par förstörda gravlyktor) 

men det åtgärdades så fort snön smält bort.  

 

I och med de senaste årens ökning av kremationer så började platserna i urnlunden, på nya 

delen, att ta slut så i somras iordningställde vi kvarter 9 som urnlund. Häckränna grävdes och 

en Cottoneasterhäck planterades. Marken höjdes med två billaster jord och ny gräsmatta 

såddes.  

 

Vi helrenoverade tre av ”sopstationerna” på nya delen. 40 år gammal förväxt bokhäck togs 

bort och ny planterades. Kantsten monterades om och ny singel lades på.   

 

En inventering gjordes på hur många kistgravar som finns kvar på kyrkogården. Det fanns ca 

175 kistgravar kvar på Nya delen och på Gamla delen har vi cirka 150 återlämnade kistgravar.  

 

På Norregård grävde vi upp ett hundratal befintliga buskar för att komplettera i 

planteringsytorna runt parkeringarna. Nya planteringsgropar grävdes och ny jord, gödsel och 

kalk tillfördes. De ytor som blev tomma såddes igen.  

 

På väggen på församlingshemmet, som vetter mot Storgatan, satte vi upp en skylt med 

”Församlingshemmet Svenska kyrkan” och en elektriker monterade två väggstrålkastare. 

 

För att skydda mässhakar, stolor, kalkdukar och prediksstolskläden inköptes ett textilskåp 

med lådor som placerades i rummet under sakristian.  

 

Jonas tillverkade ett nytt stall och krubba till julmusikalerna. 

 

Ingen av vaktmästarna följde med på personalresan till Israel.  

 

Vi deltog i en Arbetsmiljödag i Stenbrohult, kontraktets vaktmästare samlades en dag i 

februari i Alvesta, vi hade en utbildningsdag gällande skötsel av växter, planteringar och 

gräsmattor. Vi gick en datautbildning och en brandskyddsutbildning. Jonas var på 

arbetsledarkurs i Nässjö.  
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Begravningar och kremationer 

 

Antalet avlidna personer folkbokförda i  

Älmhults församling har varit 78 stycken (75) 

 

Det har hållits 72 (69) begravningsgudstjänster 

i Svenska kyrkans ordning. Av dessa var 

46 (48) kremationer och 26 (21) jordbegravningar. 

År 2012 genomfördes 1 (0) i annan ordning och 

6 borgliga (7) begravningar. 

 

Agneta von Horn 

 

 

 

 

Statistik över gravsättningar på kyrkogården 
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PERSONAL 

Älmhults församling har under 2012 haft 15 (15 år 2011) tillsvidareanställda varav 10 (10) 

inom församlingsverksamheten, 3 (3) inom begravningsverksamheten och 2 (2) inom service 

och administration. Församlingen tillämpar Svenska kyrkans kollektivantal. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete har bedrivits under hela året. Avtal om företagshälsovård finns med 

Hälsoringen. En förstärkning inom ungdomsarbetet gjordes under året då en person 

visstidsanställdes (utvecklingsanställning) på halvtid som assistent i konfirmand- och 

ungdomsarbetet. Församlingen har under året tagit emot flera praktikanter både inom både 

församlingsverksamheten och kyrkogårdsförvaltningen.  

 

Personalmöte har hållits för hela personalgruppen varje onsdag. I anslutning till dessa 

samlingar har personalutbildningar förlagts. Under 2012 har under ledning av egen personal 

samt andra sakkunniga personer följande personalutbildningar hållits:  

 

Växjö stift i historia och nutid, Genuspedagogik i praktiken, Brandskyddsutbildning 

(utrymning), Behovsanpassad datorutbildning i samarbete med ABF, Bibelns land – resans 

mål (sex studieträffar samt utbildningsresa 19-26 oktober).   

 

 


