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INLEDNING 

Detta dokument utgör verksamhetsberättelse för Älmhults församling år 2013. Älmhults 

församling tillhör Allbo-Sunnerbo kontrakt i Växjö stift och är en del av Svenska kyrkan. År 

2013 firades i Älmhults församling 463 (492) gudstjänster med sammanlagt 24 449 (24 309) 

deltagare.  

 

Kyrkans uppdrag är att ständigt på nytt lyfta fram Jesus Kristus. Detta ska ske i trohet mot 

kyrkans bekännelse och i ömsint respekt för varje enskild människa.  

 

Älmhults församlings uppgift är enligt gällande församlingsinstruktion: 

- att väcka människor till tro på Gud, som i Jesus Kristus 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. 

 

Församlingen har dessutom uppdraget att vara 

huvudman för all begravningsverksamhet inom 

det geografiska området Älmhults församling.  

 

När vi summerar år 2013 finns det mycket att 

känna glädje och tacksamhet för: 

- ökat antal kyrkobesökare, 

- stärkt dopsed, 

- genomgripande renovering och förnyelse av Kyrkbacksgården,  

- ideella, förtroendevalda och anställda som gör gedigna insatser, 

- människor som ber.  

 

Med ett ord ur slutet av Matteusevangeliet som markerar kyrkans uppdrag och Herrens löfte 

till sin kyrka välkomnar jag dig att ta del av denna verksamhetsberättelse.  

 

Jesus sade: Åt mig har getts all makt i himmelen 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.  

 

För Älmhults kyrkoråd i april 2014 

 
Marcus Lejon, kyrkoherde 
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GUDSTJÄNST OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 

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

 

Gudstjänst 
Huvudgudstjänst har år 2013 firats alla sön- och helgdagar vid 59 (61) tillfällen. Formen för 

huvudgudstjänst har varit högmässa, högmässogudstjänst och familjegudstjänst. 

Huvudgudstjänst har som regel firats på söndagar kl. 10.00 och samlat totalt 6085 (5 993 

besökare) vilket ger ett genomsnitt på 103 (98, 97) deltagare per huvudgudstjänst.  

 

Högmässa firades vid 35 (32,31) tillfällen, antalet kommunikanter vid högmässor var 2 100 

(2 031, 1 853). Högmässogudstjänst har firats vid 16 (22, 22) tillfällen och familjegudstjänst 

vid 8 (7, 6) tillfällen. Familjegudstjänsten är den gudstjänstkategori som inom 

huvudgudstjänstens ram samlar flest besökare per tillfälle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckomässor/Veckobön 

Veckomässa firades 2013 vid 50 (53,58) tillfällen med 1 503 (1 395, 1 349) kommunikanter. 

Till denna kategori förs mässor för de boende på Nicklagården och Almgården. Vidare räknas 

morgonmässor i kyrkan samt Stilla mässa med ungdomsinriktning i Församlingshemmet till 

denna kategori. Sedan många år beds morgonbön (skilda ordningar) på onsdagar kl. 08.30 i 

kyrkan. Sedan tre år beds morgonbön på tisdagar i sakristian (Tidegärdens ordning).  

 

Sjukkommunioner (sockenbud) 

Sjukkommunion firades 2013 vid 18 (16,14, 11) tillfällen med 36 (35, 31, 22) 

kommunikanter.  

 

Övriga offentliga gudstjänster 

Övriga offentliga gudstjänster firades 2013 vid 26 (23, 26) tillfällen. Denna gudstjänsttyp 

utgörs av övriga gudstjänster utom kyrkliga handlingar (till exempel musikaler, 

skolavslutningar, studiebesök i kyrkan, ekumeniska gudstjänster, Luciafirande).  I Älmhult 

räknades år 2013 totalt 3 337 (3 930, 4 980) besökare vid sådana samlingar/gudstjänster. 

  

Söndag förmiddag utanför Älmhults kyrka 
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Ej offentliga gudstjänster  

Ej offentlig gudstjänst firades 2013 vid 129 (123, 115) tillfällen och samlade 2 100 (2 120, 

2 015) 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 2013 vid 

29 (30, 28) tillfällen och samlade 5 118 (3 835, 

3 064) personer. I denna kategori återfinns 

förutom musikgudstjänster/konserter (i regel 

lördagseftermiddagar) även lunchmusik (sista 

torsdagen i varje månad). I denna kategori 

märks ett väsentligt ökat antal besökare under 

år 2013.   

 
Kyrkliga handlingar 
 

Dop  

År 2013 har hållits 17 (18, 18) särskilda dopgudstjänster (vissa lördagar).  År 2013 döptes 58 

procent (45, 63, 68) av alla som föddes i den territoriella församlingen. Om man bara räknar 

de barn och familjer som nåddes av församlingens skriftliga dopinbjudan (någon av 

föräldrarna tillhör Svenska kyrkan) döptes 92,5 procent (68) av dessa barn. Dopseden har 

därmed ökat med närmare 25 procent mellan år 2012 till 2013. Älmhults församling har under 

några år gjort en medveten satsning på att stärka dopets ställning (skriftlig dopinbjudan, 

dopträffar med fördjupning, dopuppföljning etc). Det återstår att se om ökningen för år 2013 

är en tillfällig förändring eller markerar ett trendbrott. Under alla omständigheter behöver 

arbetet med att göra dopets gåva känd och mottagen vara en ständigt prioriterad uppgift.  

 

48 procent av alla som föddes i Sverige år 2013 döptes i Svenska kyrkans ordning. De 

geografiska skillnaderna är dock mycket stora. Det finns församlingar i länet där 100 procent 

av alla födda döptes (till exempel Jät, Lidhult och Slätthög). Motsatsen finns i delar av landets 

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

exempel Västra Skrävlinge (förort till Malmö) där dopseden 2013 var 4 procent av antalet 

födda. 
 

Döpta av alla födda i omgivande tätorter år 2013: 

Osby 66 procent, Alvesta 56 procent, Ljungby stadsförsamling 38 procent, Markaryd 75 procent 
 

  

Sommarkonsert 
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Konfirmation 

År 2013 har hållits 5 (4,5) konfirmationsgudstjänster. 64 ungdomar har deltagit i 

konfirmationsläsningen (av dessa var 9 (10) ungdomar skrivna i annan församling). I landet 

som helhet konfirmerades 2012 45 procent av de kyrkotillhöriga i årskullen. 

Konfirmandseden har alltjämt en betydligt starkare ställning i Älmhult än i landet som helhet. 

År 2012 konfirmerades 68 procent (74) av de kyrkotillhöriga ungdomarna i årskullen. Se 

vidare verksamhetsberättelse för konfirmandarbetet.  
 

Konfirmerade av kyrkotillhöriga i årskullen i omgivande tätorter år 2012: 

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

Vigsel 

År 2013 har hållits 2 (6, 8, 16) vigselgudstjänster. År 2012 ägde 23 procent av alla vigslar i 

Älmhults församling 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 stadsförsamling 8 procent, Markaryd 29 procent 

 

Begravning 

År 2013 hölls 60 (79, 67) begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning. Resterande del 

av begravningarna genomfördes med eller utan annan akt i annan ordning (se även 

verksamhetsberättelse för begravningsverksamheten). Den kyrkliga begravningsgudstjänsten 

har en stark ställning i Älmhults församling.  

 
Gudstjänstlivets ställning  

År 2013 firades i Älmhults församling totalt 463 (492) gudstjänster med sammanlagt 24 449 

(24 309) deltagare. Ett mycket stort arbete har lagts ner på att förbereda och genomföra alla 

dessa gudstjänster. Präst, diakon, pedagog, musiker och vaktmästare har särskilda funktioner medan 

många frivilliga medarbetare (kyrkvärdar, gudstjänstgrupp, körsångare, konfirmander, diakonala 

grupper, söndagsskola m fl) samt ett stort antal övriga gudstjänstfirare bidrar till gudstjänstlivet.  

 

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 skildes 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 kan vi se 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 detta sammanhang kan sägas att huvudgudstjänsterna i Älmhults församling har nästan 

samma ställning år 2013 som för tio år sedan. Deltagandet i huvudgudstjänst i församlingarna i 

Kronobergs län har i genomsnitt minskat med 40-45 procent sedan år 2000, en vikande tendens som är 

djupt oroande för hela Svenska kyrkan. 
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Kyrkotillhörighet 
Den 31 december 2013 tillhörde 5 962 personer Älmhults församling. Det är 68 (69) procent 

av den totala befolkningen i det geografiska området Älmhults församling. Under 2013 

begärde 59 (52) personer utträde ur Svenska kyrkan medan 7 (7) personer blev medlemmar 

genom att ansöka om inträde. Ytterligare 62 (47) blev medlemmar genom dop. 
 

Jämförande siffror i omgivande tätorter: 

Osby 74 procent, Alvesta 63 procent, Ljungby stadsförsamling 62 procent, Markaryd 76 procent.  

 

Jämförande siffror i omgivande landsbygd:  

Göteryd 80 procent, Pjätteryd 78 procent, Virestad 79 procent, Härlunda 88 procent, och Stenbrohult 

74 procent.  

 

I landet som helhet tillhörde vid senaste årsskifte 66 (67) procent av befolkningen Svenska 

kyrkan. Därmed har Älmhults församling ungefär samma tillhörighetsgrad som rikssnittet. 

Svenska kyrkan på nationell nivå 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 sju åren. Det är belagt i 

religionssociologisk forskning att det finns en klar koppling mellan att vara konfirmerad och 

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

benägenheten att utträda ur Svenska kyrkan.  

 
Marcus Lejon, kyrkoherde 
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KYRKOMUSIK 

 

 

När jag nu fattar pennan (eller kanske rättare datorns 

tangentbord) för att ställa samman en redogörelse 

över den kyrkomusikaliska verksamheten under det 

gångna året, är det den 36 gången som jag skriver en 

verksamhetsberättelse i denna församling. 

 
Oerhört mycket har naturligtvis förändrats sedan den 

första verksamhetsberättelsen som avsåg år 1978.  

Om jag ser till den musikaliska verksamheten, har det 

varit en lång resa från en organisttjänst med 

fyllnadstimmar i skolan till dagens situation med 

såväl en organist som en kantor på vardera 100% 

tjänstgöring. 

Det fanns ursprungligen en kyrkokör och inget mer. 

Efter hand har jag sedan startat Unga Röster, 

Jubilatekören och Oratoriekören. Andra körer har 

kommit och gått: Gosskören, Koralkören och da 

Capo. 

Gemensamt för så gott som alla körer var att de 

inledningsvis fick drivas ideellt ett antal år innan de 

togs in i tjänsten. 

 

1990 kommunaliserades landets kyrkomusiker och det var då som Kyrkorådet insåg att det 

behövdes två kyrkomusikertjänster eftersom min verksamhet omfattade nästan exakt två 

heltidstjänster. 

Verksamheten har sedan successivt utvecklats till dagens situation. Förändringarna inom 

kyrkans område sker liksom i övriga samhället i ett allt snabbare tempo.  

Med ett medlemstapp på ca 1 % om året, torde det vara tämligen uppenbart för de flesta att 

fortsatta förändringar är nödvändiga. 

 

Kyrkans körverksamhet skiljer sig från all annan kyrklig verksamhet eftersom den i de flesta 

fall är prestationsbaserad, där gruppen (och även individen) ska uppnå vissa resultat. All 

redovisning sker sedan offentligt och förutsätter att de flesta i gruppen är närvarande för ett 

gott resultat.  

Detta ställer naturligtvis speciella krav på kyrkomusikern att lyckas samla tillräckligt många 

personer som är beredda att ge av sin tid för att uppnå dessa resultat. Helst ska verksamheten 

bedrivas regelbundet under lång tid i en någorlunda homogen grupp för att kunna utvecklas. 

Detta tror jag tyvärr blir allt svårare - att människor ska binda upp sig för en viss kväll varje 

vecka och sedan dessutom "redovisa" på, för många, obekväm tid. Det är högst troligt att vi 

inom en snar framtid får vänja oss vid projektarbeten, d.v.s. att människor förbinder sig att 

vara med under en begränsad tid med en klart definierad början och ett tydligt slut på 

åtagandet. 
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Kyrkomusikertjänsterna 
 

När kyrkomusikertjänsterna efter en utdragen process nu omförhandlats är det min 

förhoppning att vi står väl rustade att möta de framtida utmaningarna. 

Oavsett vad man tycker om resultatet av dessa utdragna förhandlingar, tror jag att alla tycker 

att det är skönt att vi kommit i mål. Ovisshet är aldrig en bra följeslagare och i viss mån kan 

den sägas ha lagt sig som en våt filt över vissa delar av verksamheten under delar av året. 

Dagens satsningar är förvisso icke självklart de rätta imorgon och vi måste vara ständigt 

beredda att utvärdera och omvärdera våra ansträngningar att med musikens hjälp uppnå de 

mål som församlingen satt upp. 

 

Till redogörelsen nedan - avseende Mixturen, Oratoriekören, Lunchmusiken samt 

Musikgudstjänster och konserter - finns även samtliga program, terminsöversikter och 

repertoarlistor bilagda.     

 
 

Mixturen  
  
Detta är en blandad 

vuxenkör till vilken 

alla sångintresserade är 

välkomna. 

Kören har under året 

haft 32 medlemmar 

(33) och antalet 

repetitioner har varit 49 

(42). 

Föregående års siffror 

inom parentes. 

 

Bakom dessa siffror gömmer sig ett stort arbete med ett omfattande engagemang från många 

frivilliga som lagt mycket tid på kören. En förutsättning för detta är en god stämning med fin 

gemenskap och medverkan i gudstjänster, konserter och andra offentliga framträdanden vilka 

känns meningsfulla för den enskilde sångaren. 

 

Vi har under året haft ett ännu större samarbete än vanligt med Stenbrohults kyrkokör, då vi 

förutom de sedvanliga samarbetena kring Valborg och julsånggudstjänsterna även 

tillsammans framfört folkdansmässan ”Träd in i dansen” i samband med inledningen av 

Musikveckan i Stenbrohults kyrka samt vid firandet av De äldres dag i Älmhult. Vid dessa 

tillfällen medverkade även ett antal musiker samt Virestads Folkdanslag. 

Med anledning av dessa samarbeten har flera långövningar förutom ordinarie körrepetitioner 

ägt rum.  Alla körsångare är värda ett stort tack för imponerande insats! 
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Körens framträdanden under det gångna året: 

Fastlagssöndagen 

Askonsdagen 

Midfastosöndagen 

Långfredagen 

Påskdagen 

5 i påsk 

Valborgsmässoafton: Nicklagården, Almgården, Torget och Stenbrohult 

Sommarkonsert 

Midsommardagen 

Inledningen av Stenbrohults Musikvecka 

Festgudstjänst i samband med återinvigningen av Kyrkbacksgården 

De äldres dag 

Minnesgudstjänst allhelgonahelgen 

Öppet Hus i Församlingshemmet 

1:a Advent 

Carols i Stenbrohult och Älmhult 

Julotta 

Julens sånger och psalmer 

 
 
Oratoriekören 

 

Detta är den andra 

blandade vuxenkören, 

vilken ibland har 

beskrivits som för-

samlingens 

musikaliska flaggskepp 

med sina drygt 30 

medlemmar från ett lite 

större upp-

tagningsområde.  

För medlemskap i 

denna kör gäller 

avklarat intagningsprov 

och god närvaro vid 

repetitionerna som 

under året har varit 16 stycken. Flera av dem har varit s.k. långövningar på 5 timmar, de 

övriga vanligen 3 timmar. 

Den stora utmaningen 2013 var framförandet av Mozarts Requiem den 24 mars tillsammans 

med duktiga solister och en orkester bestående av framstående musiker från Malmö 

Symfoniorkester, Det Kongelige Orkester i Köpenhamn, Danmarks Radios Symfoniorkester 

samt Helsingborgs Symfoniorkester. Det hela blev en i alla avseenden stor succé. 

Kören har dessutom medverkat i 4 huvudgudstjänster under året samt avslutade 

återinvigningen av Kyrkbacksgården i september med ett program i kyrkan betitlat ”Balsam 

för själen”.       
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Lunchmusiken 
 
Numera har vi lunchmusik 

under elva av årets tolv 

månader, alltid sista torsdagen i 

månaden. Endast i juli månad 

gör vi uppehåll. Under 2013 

tvingades vi ställa in 

lunchmusiken vid ett par 

tillfällen p.g.a. renoveringen av 

Kyrkbacksgården och dessutom 

fick lunchserveringen några 

gånger ske i det tält som under  

sommaren var placerat bredvid 

kyrkan. Det är min uppfattning att något lägre besökssiffror än tidigare, hänger samman med 

att det av nämnda skäl uppstod en viss oregelbundenhet i denna verksamhet som annars under 

åren varit extremt regelbunden. 

Med utgången av 2013 har vi avverkat 18 år av lunchmusik där kombinationen av musik i 

kyrkorummet och god, hemlagad mat visat sig vara en svårslagen kombination. Ett varmt tack 

till de duktiga medhjälpare som så generöst delar med sig av sin tid och ser till att det alltid 

bjuds på god mat! 

 

 

 
Musikgudstjänster 
och konserter 
 

Liksom tidigare år har ett stort 

antal konserter och musik- 

gudstjänster ägt rum. De har 

varit såväl egenproducerade 

som utifrån kommande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De har varit följande: 

 

 

31 januari kl. 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch för 40 kr 

2 februari kl. 16 Psalmfest med Per Gunnar Petersson och Nils-Olof Svensson, 

trumpet. Fika i vapenhuset 

9 februari kl. 16 Orgelkonsert, Mary Chard Petersson. Fika i vapenhuset 
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28 februari kl. 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch  

24 mars kl. 18 W A Mozart: Requiem. Solister, Älmhults Oratoriekör, 

medlemmar ur Malmö Symfoniorkester. Inträde 100 kr 

28 mars  Lunchmusiken inställd p.g.a. renovering av  

  Kyrkbacksgården 

14 april kl. 10 Musikal i gudstjänsten, Unga Röster och Glädjesångarna från 

Stenbrohult 

25 april   Lunchmusiken inställd pga renovering av  

  Kyrkbacksgården 

27 april kl. 16 Psalmfest med Oratoriekören. Fika i vapenhuset. 

30 april kl. 20 Valborgsmässofirande på Torget med Mixturen och Stenbrohults 

kyrkokör (kl 21 i Råshult) 

30 maj kl. 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch  

6 juni kl. 19 Sommarkonsert med Unga Röster, Jubilatekören och Mixturen 

16 juni kl. 19 Från visa till musikal med Mikael Samuelson och Rita Hovne 

Dahlberg, sång, samt Lennart Simonsson, piano  

 I samarbete med Älmhults Teaterförening 

27 juni kl. 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch 

29 augusti kl. 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch  

26 september kl. 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch  

6 oktober kl. 10 Folkdansmässan Träd in i dansen. 60-tal körsångare,  

  musiker och Virestads folkdanslag 

27 oktober kl.17 Föredrag och musik med Lena Maria Klingvall ”Våga 

  drömma” och Jubilatekören 

31 oktober kl. 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch  

2 november kl. 15 Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem för kör, solister och två 

pianister. Lunds Akademiska kör under ledning av Cecilia Martin-

Löf 

16 november kl. 16 Konsert med Mogens Dahl Kammarkör från  

  Köpenhamn.  

  Recitation Peter Storm. Musik till texter av bl a Pär  

  Lagerkvist och Tomas Tranströmer. Inträde 100 kr 

28 november kl. 12.10  Lunchmusik med efterföljande lunch  

30 november kl. 18 Elme Storband 

14 december kl. 17 Luciafirande med mycket körsång  

19 december kl. 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch 

22 december kl. 18 Julsånggudstjänst ”Carols vid Betlehem” med Mixturen och 

Stenbrohults kyrkokör 

29 december kl 10 Julens sånger och psalmer 

 

*     *     *     *     * 
 

Per Gunnar Petersson, organist 
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Barnkören (från 4 år) har under året bestått 

av ca 45 barn som sjunger upp ca 10 gånger 

under ett år i kyrkan eller i Församlingshemmet. 

Däremellan övas det varje tisdag i 

Församlingshemmet (dock ej under loven). 

Denna kör har under året vuxit. Sanna Held  

(tidigare körsångare i Jubilatekören) hjälper mig 

så gott som varje vecka och det är en 

nödvändighet för att ro det i hamn. Hög 

ljudnivå men stor sångarglädje varje vecka!  

 

Unga Röster (från 8 år) är ca 40 tjejer som 

sjunger i alla möjliga sammanhang både i och utanför kyrka. Totalt ca 20 framträdanden per 

år. Vi övar varje vecka (ca 40 ggr/år). I mars månad åkte vi på körläger till Hamneda 

tillsammans med barnkören i Stenbrohult. I år lärde vi in musikalen ”Gryningsljus” som blev 

en stor succé. Ca 700 skolbarn kom och lyssnade på de 3 föreställningar som vi gjorde i 

Stenbrohults och Älmhults kyrka. Första veckan i december sjöng vi på Vinterkväll i 

Silverdalen tillsammans med Roger Pontare 

med flera. Detta tyckte många av tjejerna var 

årets höjdpunkt. Under december månad övade 

vi in ännu en musikal ”Viktigare än Jansson” 

som spelades upp för ca 300 förskolebarn. Även 

församlingen fick ta del av den då den 

framfördes i samband med gudstjänsten på 

Trettondedag Jul. Glädjande för mig 

personligen är att Familjegudstjänsterna samlar 

mycket folk och det kan vi nog tacka alla flitiga 

körsångare för! Närvaron vid övningarna är 95 

procent. Fantastiskt! 

 

 

Jubilatekören (från 12 år) har ca 25 körsångare.  

Varje körövning inleds med fika och det är mycket 

uppskattat. 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. Vi gjorde för första 

gången en Påsknattsmässa i vår kyrka under detta år – 

spännande upplevelse för många! Kören har rest till 

Kristianstad och sett musikalen Jesus Christ Superstar i 

april månad. Under hela december är kören hårt anlitad 

vid luciatåg och höjdpunkten är förstås kröningen av 

Lions lucia. 

    

  

 

Musikalen ”Gryningsljus” 

Körläger i Hamneda 

Lions Lucia 2013 
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För andra året i rad gjorde Jubilatekören en julkonsert tillsammans med Kulturskolans Unga 

stråkar. Solist var Matilda Svensson. Denna konsert fyllde vår kyrka och blev en fin inledning 

på julhelgen 2013. 

  

Varför finns det då inga pojkar i vår körverksamhet? Ja, den frågan är inte lätt att svara på. En 

anledning till detta är att pojkar gillar vara med pojkar i den här åldern. En gosskör vore nog 

svaret! Jag har ingen tid för detta nu, men vad vet man om framtiden? Under de senaste 10 

åren har jag haft ett bra antal körsångare i alla mina körer och det är jag mycket tacksam för. 

Totalt i landet sjunker dock antalet körsångare i kyrkans barn- och ungdomskörer, 

oroväckande!  

 

Funderar mycket på vad vi som kyrka och även jag kan göra för vår ”förlorade generation”. 

Jag syftar på våra medlemmar som är mellan 40-50 år, alltså i min egen ålder.  Hur kan vi 

göra kyrkan intressant för dem?  Under hösten hade jag körsång med körbarnens föräldrar och 

de har faktiskt ett stort intresse för att sjunga, men tiden räcker inte till. Jag tror vi måste ha 

mer projektkörer i framtiden. Gemene man vill inte binda upp sig en kväll i veckan samt 

många helger för att vara med och sjunga i kör. Nytänkande krävs tror jag! 

 

 

 

Jag lägger mycket av min tid i konfirmandarbetet. 

Det är 3-4 läger varje år, konfirmandhelger, 

terminsläsning, söndagsläsning, 

sommarkonfirmander och mycket, mycket mer. 

Jag uppskattar mycket att vara med dessa 

ungdomar, men utan vårt kära konfirmandteam 

skulle jag aldrig fixa detta. Tack Malin, Mats och 

Kalle för att ni finns! 

 

 

 

Mia Andersson, kantor   

 

  

Övning inför konfirmation  

Kyrkbacken efter konfirmation 
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KONFIRMANDARBETET 

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

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

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

tiotalet utsocknes. Den 18 maj 2013 konfirmerades de två grupper som haft läsning under 

terminerna. Den 6 juli konfirmerades sommarkonfirmanderna, fördelade i tre grupper.  

2013 inbjöds de ungdomar som är födda 1999 till konfirmation, det berörde 66 stycken i vår 

församling. En gemensam satsning för kommunens samtliga konfirmander var ett läger på 

EFS-gården i Åhus, som gick under namnet K:99. Lägret genomfördes under 14-17 augusti. 

På det hela taget hade vi mest positiva saker att säga om lägret efter en utvärdering – såväl 

konfirmander, assistenter som ledare. Mycket utifrån personalsituationen kommer vi dock inte 

att ha ett storläger inför den kommande konfirmandupptakten.  

 

40 stycken av de 66 inbjudna i vår 

församling deltar nu i undervisningen. 

Dessutom har vi två stycken födda 1998 

som går och läser, och elva från våra 

grannförsamlingar. De är fördelade på tre grupper:  

Tisdagsgruppen som läser veckovis, 21 deltagare. Söndagsgruppen som läser en gång i 

månaden på söndagar, 10 deltagare. 

Denna grupp är en nysatsning och 

ersätter det tidigare alternativet att läsa 

på onsdagar, främst beroende på att vår 

kantor Mia Andersson inte hade 

möjlighet att delta i den gruppen.  

Sommargruppen, 22 deltagare.  

Vi kan notera att för första gången på 

flera år så är det alltså fler som läser 

under terminerna än på sommaren.   

Konfirmationerna kommer att äga rum 

17 maj och 5 juli. 

 

Mats Brown, komminister  

K:99-läger i Åhus 
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UNGDOMSVERKSAMHETEN 

Inledning 
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. Bönen är alltid att våra ungdomar, framtidens kyrka, skall gå 

in i kyrkans gemenskap med Jesus Kristus och ge kyrkan ny kraft, ny stolthet och ny glädje 

över evangeliet.  

Alla dessa ungdomar i Älmhults församling som jag har förmånen att lära känna! Så mycket 

känslor! Glädje, skratt, tårar, förtvivlan, oro, hopp, kärlek och mycket, mycket mer. Och mitt i 

detta kaos av deras känslor, samtal om Gud och om hur värdefulla de är älskade som de är. 

Så unga, men så kloka när man diskuterar om Gud och vad han vill säga oss. Att få en inblick 

i deras liv och finnas där för dem är något som jag tackar Gud för varje dag. Jag får så 

otroligt mycket tillbaks av dessa fantastiska ungdomar. 

Reflektion av Malin Johnsson, anställd under 2013 med uppgifter inom ungdomsarbetet. 

 

Kyrkans ungas träffar på tisdagar och fredagar 
VT 2013 

- Kyrkans unga har träffats åtta gånger på tisdagar med ett snitt på 26 deltagare, totalt 265 

deltagare. 

- Kyrkans unga har träffats tio gånger på fredagar med ett snitt på 37 deltagare, totalt 375 

deltagare. 

 

HT 2013 

- Kyrkans unga har träffats åtta gånger på tisdagar med ett snitt på 40 deltagare, totalt 321 

deltagare. 

- Kyrkans unga har träffats åtta gånger på fredagar med ett snitt på 33 deltagare, totalt 264 

deltagare. 

 
Tabellen visar på antalet 

besökare inom Kyrkans 

ungas två mötesträffar, 

varannan tisdag och 

varannan fredag. En 

intressant notering är att 

deltagarna på tisdagarna 

ökat i antal sedan starten 

vårterminen 2011.  

Stapeldiagrammet visar 

antalet besökare totalt. Det 

som inte kommer fram är medianen, som skulle visa att fredagarna har stort antal, tack vare 

några tillfällen då över 100 ungdomar kommer till kyrkans verksamhet, som t.ex. vid besök av 

Rickard Sjöberg, Paulo Roberto, bowling m.m. 

Ett förslag är att satsa mer intensivt på tisdagarna och två till tre gånger per termin bjuda in till 

kampanjträffar på fredagarna. 
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Assistentarbetet på tisdagarna 
Vid höstterminens ingång var 53 st. ungdomar födda 98-95 inskrivna som assistenter. Det är 

glädjande men samtidigt svårt att finna uppgifter till alla. Under hösten prövade vi att ha 

ungdomsalpha. Detta fungerade väldigt bra i början av hösten med uppdelningar i små 

grupper. Sedan kom några olyckliga avbrott på grund av ledigheter och sjukdom, vilket gjorde 

att vi inte hann gå igenom hela kursen. Vi fortsätter därför under våren 2014.  

 

Skolkyrkan  
Skolan har besökts av medarbetare från vår kyrka och Missionskyrkan i Älmhult vid 53 

tillfällen under 2013. Vi har haft bibeläventyr i alla årskurser 4 till 5 utom Klöxhultskolan 

(som fullföljs våren 2014). Totalt har vi besökt nio klasser. I september 2013 gick Ingrid 

Ericsson och undertecknad Bibeläventyret för Nya testamentet. Bibeläventyret är ett 

fantastiskt material att använda i skolvärlden.  

 
Söndagsskolan 
Om vi lyssnar på Gud vad han vill säga oss och lära oss i söndagens predikan, så lyssnar Gud 

på oss resten av veckan. Så sa vår kyrkoherde när han pratade inför vad som skulle bli våra 

gudstjänstgrupper. På söndagsskolan gör vi just detta, vi pratar om söndagens bibeltext. Vi 

ritar, sjunger, pysslar och deltar i gudstjänsten. Men framför allt pratar vi om kärlek, att Gud 

älskar oss precis som vi är. Även om vi gör fel saker ibland så förlåter Gud oss och tror på 

oss. Det är lika roligt varje tisdagseftermiddag när Ingrid och jag ska planera inför 

söndagsskolan. Och en sak är säker, jag lär mig mycket av barnen. Det är fantastiskt om jag 

kan ge dem något som de kan ha med sig längre fram i livet och att Gud och kyrkan kan bli en 

självklarhet i deras liv. 

- Söndagsskolan har träffats 16 gånger 2013 på söndagar med ett snitt på 10 deltagare, 

totalt 160 deltagare. 

 

 

Karl Henrik Wallerstein, komminister 

Malin Johnsson, ungdomsassistent 

 
  

Tummen upp! 
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VUXENUNDERVISNING 

 

Alpha-Betagruppen 
I min verksamhetsberättelse från 2012 gjorde jag en grundligare presentation av 

Alphakonceptet, och hur vi haft dessa kurser i församlingens regi sedan hösten 2004. Hösten 

2012 startade vi vår sjätte kurs, och fick med oss sexton deltagare, vilket alltså var ett rekord. 

Denna kurs avslutades under våren 2013. Vi fick ett gott gensvar när vi summerade kursen, 

det hade upplevts angeläget och stimulerande att få belysa och samtala om livets frågor 

utifrån ett kristet perspektiv. Vi fann att flera var intresserade av fortsätta under hösten med en 

uppföljningskurs, som i det här sammanhanget helt följdriktigt kallas för Betakurs.  

En sådan startade vi i september. Sammanlagt har tolv personer deltagit i Betakursen under 

hösten 2013, jämte de sex medarbetare som fungerar som samtalsledare och ansvarar för att vi 

förplägas med mat och dryck.  

 Någon ”Gammakurs” har inte erbjudits, men däremot har vi hänvisat till Samtalsgruppen, dit 

redan några av kursdeltagarna sökt sig, och under våren 2014 har vi fått flera nya deltagare.  

Under hösten 2014 hoppas vi få starta upp en ny Alphakurs i församlingens regi.  

 

Samtalsgruppen-för fördjupningsstudier 
Även Samtalsgruppen fick en grundligare presentation i min verksamhetsberättelse från 2012. 

Under 2013 har vi studerat och samtalat kring Markusevangeliet under vårterminen, hösten 

har kretsat kring Danielsboken. När vi nu startade upp under våren hade vi flera både nya och 

nygamla deltagare, och vi har Lukasevangeliet som utgångspunkt för studier och samtal. Vi 

brukar vara 15-20 deltagare vid våra träffar, som är i Församlingshemmet under tisdagar 

jämna veckor.   

 

 

Inbjudna föredragshållare 
Under 2013 gästades vi av Lena-Maria Klingvall, som är välkänd från media och uppskattad 

både inom och utanför kyrkan. Psykologen Alf B Svensson gjorde ett andra besök i Älmhult, 

och har mött uppskattning både för sina kunskaper och för sitt varma och humoristiska sätt att 

förmedla dem. Rune Söderlund höll ett gediget och uppskattat föredrag om Jobsboken.   

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

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

verksamheter. 

 

Mats Brown, komminister 
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MISSION 

 

 

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

 

Grunden för församlingens missionsuppdrag återfinns i Jesu egna ord i missionsbefallningen 

som citeras ovan. I församlingsinstruktionen konkretiseras uppdraget utifrån de lokala 

förutsättningarna: 

 

- 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. 

 

Missionsuppdraget behöver ständigt på nytt lyftas fram som en naturlig och nödvändig del av 

kyrkans liv. Församlingens medarbetare (anställda, förtroendevalda och ideella) är de 

viktigaste redskapen för att visa vägen och uppmuntra andra människor till ett liv i Kristi 

efterföljd och kyrkans gemenskap. Församlingens mission bärs från ”hjärta till hjärta”.  

 

Den lokala missionen har också yttre former genom dagspressen (predikoturer och annonser), 

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, skolbesök och olika föredrag. Vidare hålls kyrkan öppen i så hög grad som 

möjligt med möjlighet till ljuständning, förbönslåda och tillgång till bokbord. 
 

År 2013 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 Trivselgruppens verksamhetsberättelse för 2013.  

 
Marcus Lejon, kyrkoherde 

 



 
 

 

Verksamhetsberättelse 2013 Sida 20 
 

DIAKONI 

 

Under verksamhetsåret 2013 har jag, Agneta Grimberg, arbetat 100 % som diakon och många 

ideella har gjort stora insatser i vår församling. 

 
Hembesök 
Jag räknar inte längre hur många hembesök jag gör. Det är svårt att komma ihåg att göra det, 

men så ofta jag kan är jag hos någon, antingen på Almgården, Nicklagården eller ute i 

hemmen. Uppvaktningarna detta år blev för min del 19 st.  

 
Diakonigruppen och ideella insatser 
Diakonigruppen träffas en gång per månad under terminerna för att planera arbetet och för 

god gemenskap och samtal. Vi har haft en studiebok under året ”Mer levande med åren”. Vi 

har varit 10-12 st på våra träffar. 

Gruppen har ordnat ”Träff för alla” och ”Stilla dag”. Några går till Nicklagården och sjunger 

med de boende, i samarbete med terapin på Nicklagården. 

Vi gjorde som vanligt tre ”Sommarresor” för de boende på Almgården, Nicklagården och de 

med hemtjänst. Anhöriga och personal är också välkomna att följa med. Vi var i år 76 st 

betalande deltagare (60st:2012, 77st:2011, 65st:2010) som åkte till Denningarum för att titta 

på alla djur och växter och för att dricka kaffe och äta våfflor. 

Vår egen resa för diakonigruppen, trivselgruppen, samtalsgruppen, kyrkvärdar m fl gjorde vi 

den 27 maj till Dörarps Kyrka, Tallnäs och Nydala. Vi var 33 st med på resan. 

 
”Leva vidare”-grupp 
”Leva vidare”-grupperna har under året varit igång med två grupper, en under våren med 4st 

deltagare och en under hösten med 6 st deltagare. Ledare har varit Agneta Grimberg och 

Karin Petersson, Stenbrohult. Vi (Älmhults församling) erbjuder även övriga församlingar i 

kommunen att deltaga i grupperna. 

 
Stilla dag och retreat 
Vi provade att åka på en retreat lite mer i vår närhet, och åkte, 22-24 mars, till Breanäs 

missionsgård på en retreat ledd av Staffan Ljungman. Vi var 6 st på den retreaten från 

Älmhult. 

Under hösten, 9 november, hade vi en ”Stilla dag” i vårt församlingshem. Vi var 8 deltagare 

på den dagen.  
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Träff för alla 
I diakonigruppen hjälps vi åt att skapa en samling som vill vara öppen för alla som kan. Vi 

försöker också hämta boende från Nicklagården, särskilt när det är ett sångprogram, men även 

om vi får reda på att andra vill komma. Programmen under året har varit: 

- 1 februari Eric Ericsson, Sällhult, ”Rapport 

från Tanzania” (70 st) 

- 8 mars Barbro Bengtsson och Ivar 

Björkegren, Kyrkhult, ”Se på ängens liljor 

hur de växer” (65 st) 

- 5 april Osby PRO-kör var med och sjöng 

(94 st) 

- 30 augusti Per Gunnar Petersson, Älmhult, 

”I huvudet på en tonsättare” (38 st) 

- 27 september Gunvor Dahlman, Lessebo, 

”Från kloka gummor till Slo’ans liniment” (45 st) 

- 18 oktober ”Musikquiz” med Älmhults PRO-kör (100 st) 

- 29 november ”Adventsmusik med Dan Krantz”, Hamneda, (50 st) 

 
Pilgrimsvandring och Pilgrimsgrupp 

Pilgrimsgruppen har träffats under året och skrev tillsammans ihop en 

vandring för Norregårds kyrkogård. Det blev olika skyltar med tema kring 

de fyra elementen. Skyltarna stod uppe över sommaren och vandringen 

invigdes den 9 juni, vi var 15 st där. 

 

 

 

 

Trivselgruppen 
Trivselgruppen träffas varannan torsdag under terminerna för 

gemenskap och undervisning. Den har ca 22 st medlemmar. 

Gruppen tar hand om bl a måndagscaféerna under terminerna 

och sommarcaféerna i juli. Det kom 255 personer till 

sommarcaféerna. Under året har Trivselgruppen samlat in 

43 767 kr genom brödauktioner, kollekt vid sina samlingar och 

caféerna. Dessa pengar fördelas på bl a Fontänhuset, Jul/Resa i 

gemenskap, Svenska kyrkans internationella arbete, Abrigo.  

På våren var Trivselgruppen med på Allbo och Sunnerbo 

kontrakts syföreningsdag i Ryssby. 

Under hösten har IngMarie Svensson börjat ta över ledarskapet 

för Trivselgruppen efter Agneta Grimberg. 
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Praktikanter 
Under jan/feb handledde Agneta Grimberg en man som gjorde en månads diakonpraktik inför 

antagningskonferensen. 

 
Gravinventering 
I samband med kyrkogårdsvandringarna påbörjades en inventering och nedskrivning av den 

kunskap som många i vår församling har om gamla gravar. En öppen grupp har samlats vid 

några av måndagscaféerna för att samla och skriva ner denna kunskap.  

 
Övrigt 
Under våren tömdes Kyrkbacksgården för renovering och min arbetsplats flyttades tillfälligt 

till Församlingshemmet. Det blev ett stort lyft när vi till sommaren fick flytta in i nya fräscha 

lokaler i en nyrenoverad Kyrkbacksgård.  

Jag har också försökt vara med lite i kommunens flykting- och integrationsarbete, bl a genom 

en föreläsning och debattkväll i kommunhuset, och jag har varit inbjuden till ”Allmänna 

beredningens” sammanträden ett par gånger. Jag tycker att vi tillsammans skulle kunna göra 

mer för att hjälpa till i integrationsarbetet. Vi får se vad det kan bli av det. 

 

Agneta Grimberg, diakon 
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BARNVERKSAMHETEN 

Barnverksamheten är uppdelad i olika grupper från 0-13år. Vi är tre barnledare som arbetar i 

grupperna: IngMarie Svensson, Ingrid Ericsson och Annelie Svensson.  

 

Ceciliagruppen 
Här träffas barn från 3års ålder varje måndag under terminstid. I genomsnitt har det varit sju 

barn per sammankomst. Vi har sjungit mycket och läst ur Barnens Bibel under våra 

samlingar. Vi har pysslat och lekt tillsammans. Barnen har målat bilder ur Bibeln.  

 

Barntimmegruppen 
Barntimmegruppen har under våren 2013 träffats på måndagar under teminstid. Vi har sjungit 

mycket och läst ur Barnens Bibel under våra samlingar. Vi har pysslat och lekt tillsammans. 

Barnen har målat bilder ur Bibeln. Under hösten 2013 har vi inte haft barntimmegruppen, då 

det varit för få intresserade barn. 

 

Studiebesök  
Barngrupperna gör regelbundet studiebesök till kyrkan, 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 under terminstid. Barnen är mellan 0 och 1,5 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. 

 
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 4 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. 

Det är roligt att en del pappor också kommer till grupperna. Vi 

sjunger, pysslar, fikar och pratar tillsammans. Även här anknyter vi till kyrkoåret och bjuder 

regelbundet in till familjegudstjänsterna i kyrkan. 
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Miniorerna 
Miniorerna är en grupp på ca 30 barn, mellan 6 och 8 år, både killar och tjejer, som träffas 

efter skolan på tisdagar under terminstid. Vi pysslar mycket, bakar, sjunger och läser 

berättelser ur bl a Djurens Andaktsbok och någon barnbibel. Arbetsmaterialet Karibo, som 

följer GT och NT, har också använts under året. Vi gör även konstutställningar tillsammans 

med andra grupper. 

 
Juniorerna 
Juniorerna är 16 tjejer i åldern 9-13 år, som träffas efter skolan på måndagarna, 35 gånger 

under 2013. 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, utflykt till 

Bökhult med bad och lekar, fotboll, brännboll och grillning i 

Haganäsparken. Juniorerna medverkar ibland med miniorerna vid 

olika gudstjänster i kyrkan. 

 
Temadagar 
Temadagar ordnas gemensamt för Miniorerna och Juniorerna i kontraktet. Mellan 15 och 20 

barn från vår församling deltar regelbundet i dessa träffar. På höstlovet åkte 15 barn med 

ledare till Alvesta, där vi hade en mycket trevlig dag tillsammans med barn från flera olika 

församlingar. 

Prao-elever kommer varje vår och höst till vår verksamhet, 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 sker 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 hade i september förmånen att få gå kursen Bibeläventyret NT med K-H 

Wallerstein och Lena Hilding-Carlsson från Missionskyrkan. Vi är nu färdigutbildade 

bibeläventyrare. Detta var ytterligare en mycket lärorik, rolig och givande kurs. Vi jobbar 

vidare med många besök på Älmhults alla skolor. 

 
Skolbesök 
I april medverkade vi från barnverksamheten när körerna gjorde en musikal för skolorna. 

Under året har vi också varit med vid flera andra tillfällen då vi bjudit in skolorna till kyrkan, 

till exempel FN-dagen och julmusikal för förskolan. Det har varit en mycket trevlig och 

avslappnad stämning i samarbetet med skolorna. 
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Budgeten 
Vad gäller budgeten ser man smärre avvikelser som måste anses ligga inom ramen för det 

normala. 

Tillbakablick och tankar inför framtiden: Under hösten har vi gjort några förändringar, vilka 

inneburit att vi på måndagar har tid för planering. Det är mycket positivt för oss. Flytten av 

Babycaféet till torsdag förmiddag, samt av Öppna förskolan till onsdag eftermiddag, är även 

det ändringar som kommit för att stanna. Vi fortsätter att följa utvecklingen för att anpassa 

vårt utbud till de moderna familjernas behov. 

 

 

Ingrid Ericsson IngMarie Svensson Annelie Svensson                                                                     

Pedagog, barnledare  Pedagog, barnledare Barnledare   

 
 
 

 
Påsk i barnverksamheten 
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FASTIGHETER 

Under året har en stor renovering och ombyggnad av 

Kyrkbacksgården utförts vilket medförde att församlingens 

expedition fick flytta till Församlingshemmet under några 

månader. Målet med renoveringen var att förbättra 

arbetsmiljön på expeditionen, minska driftskostnaderna och 

tillgänglighetsanpassa fastigheten. 

 

Hela fastigheten har renoverats och har fått ny ventilation 

samt ett nytt värmesystem, fjärrvärme, vilket har förbättrat 

inomhusklimatet och medför att uppvärmningskostnaden kommer att minska. Tidigare var det 

direktverkande el. 

 

Nya elledningar och armaturer med rörelsevakt har installerats för att minska kostnaderna för 

el. Även datanätverk (både trådbundet och trådlöst) har installerats i hela huset vilket ökar 

tillgängligheten till information och underlättar vårt arbete. Även utrymningslarm har 

installerats i hela fastigheten och befintligt larmsystem kompletterats. 

 

En plattformshiss har installerats för att öka tillgängligheten till alla våningsplan. Befintlig 

toalett vid expeditionen för funktionsnedsatta har renoverats och anpassats till nya riktlinjer. 

Denna toalett når man även nu från Kyrkbackssalen eftersom det nu finns hiss. 

 

Expeditionen har byggts om så att fler arbetsrum bildats. Nu har alla eget rum och arbete kan 

utföras utan att man stör varandra.  

 

    
 

Tredje våningen har tagits i bruk på ett annat sätt genom att bygga nytt personalutrymme och 

fräscha upp vårt konferensrum vilket gör att våningen nu används dagligen. 
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Då inga möbler hade bytts ut sedan huset byggdes 1978 passade vi på att köpa in nya ljusa 

kontorsmöbler som är ergonomiskt utformade för att förbättra arbetsmiljön vid kontorsarbete. 

 

Fasta projektorer i taken i samlingssalarna och nya filmdukar har underlättat vårt arbete och 

underlättar vid utbildningar och föreläsningar. Nya högtalare och nya kablar har förbättrat 

ljudsystemet i Kyrkbackssalen. 

 

Köket i Kyrkbackssalen har fått sig en uppfräschning. 

 

   
 

Utemiljön har förbättrats avsevärt framför expeditionen, västra sidan av Kyrkbacksgården. 

Nya rabatter och plattor har skapat en vacker parkliknande miljö. Ny trappa har anlagts på 

norra sidan av fastigheten vilket medför att det är lättare att gå till kyrkan. Ny uteplats har 

anlagts framför parkeringen med en spaljé mot bilarna. Parkeringen har ändrats och ny asfalt 

lagts på samt en asfaltkant för att öka tillgängligheten. 

 

 
 

Ny teknik har installerats i kyrkan såsom projektor och nytt ljudsystem. Arbetssättet kommer 

därmed att förändras, bilder och text kan visas på kyrkans korvägg. Ljudsystemet som även är 

kopplat till Almgården och Kyrkbacksgården har byggts om med nya högtalare, nya 

mikrofoner och nytt mixerbord. Nu är kyrkan välutrustad för gudstjänster, musikaler och 

konserter. 

 

 

Wiveka Ernstsson, kyrkokamrer   
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IT 

Under året har det trådlösa nätverket byggts ut och finns nu i Församlingshemmet, 

Kyrkbacksgården och Kyrkan. Församlingshemmet har även kopplats ihop med vårt övriga 

nätverk vilket medför att alla våra fastigheter med kontorsplatser nu har tillgång till samma 

information både internt och externt och alla arbetsplatser har därmed tillgång till Svenska 

kyrkans interna nät, Kyrknätet. 

 

Datautbildning för personalen har genomförts internt vid flertalet tillfällen vilket har medfört 

att datakunskapen har höjts och att all personal nu behärskar grunderna i Officeprogrammen 

Outlook, Word och Excel. En del har även lärt sig grunderna i Power Point. Kurserna har 

kunnat genomföras i vår egen konferenssal med hjälp av datorer och även personal från ABF 

samt intern personal med goda datakunskaper. 

 

Wiveka Ernstsson, kyrkokamrer 
 
EKONOMI 

Under året har samarbetet med Stenbrohults församling fortsatt när det gäller ekonomi. 

 

Löpande bokföring och fakturering har skett dagligen under året. 

 

Revision har genomförts, bokslut och årsredovisning för 2012 har upprättas för församlingen 

samt inkomstdeklaration och momsdeklaration.  

 

Lön har betalats till 72 (71) personer under året och kontrolluppgifter skickats ut. 

 

I församlingens reskontra har 1 275 (1 222) st leverantörsfakturor registrerats och behandlats 

samt 130 (133) st kundfakturor. Förutom registreringar i reskontra har det registrerats 1 027 

verifikationer under året. 

 

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). 

 

 

Wiveka Ernstsson, kyrkokamrer  
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KYRKOGÅRD OCH VAKTMÄSTERI 

Vi inom vaktmästeriet är nöjda med vad vi utfört under 2013. Som vanligt har vi många och 

varierande uppgifter att göra vilket är stimulerande. Här följer några händelser som var lite 

utöver det vi normalt sysslar med. 

 

I januari kom representant från Kalmar Länsmuseum och hämtade nästan alla våra kyrkliga 

textilier (kollekthåvar, mässhakar, antependier och stolor) för tvätt och renovering. Detta tog 

längre tid än beräknat, därför köptes det tidigt in ersättningstextilier som nu finns i 

Församlingshemmet.  

 

I februari påbörjade Gustav Borgcrantz sin tre månader långa praktik. Jonas Svensson, 

Michael Johansson och Mats Olofsson åkte till Växjö på studiebesök hos Walkers 

huvudimportör. Vi fick se en videopresentation och fick en rundvandring på företaget. Det 

resulterade senare i att vi investerade i en Walker Mower. En maskin som kan lite mer än bara 

klippa gräs. Den kan även användas som lövsug under hösten, vilket sparar mycket tid. 

 

I mars deltog arbetslaget i en arbetsmiljödag i Göteryd och även i en vaktmästardag i 

Markaryd. Detta uppskattar vi mycket. Det är trevligt att träffa kollegor. Vi började förbereda 

den tillfälliga flytten av expeditionen till Församlingshemmet genom att rengöra, spackla och 

måla rummet där expeditionen skulle vara. I samband därmed målade vi även om i arkivet på 

expeditionen. Vi lade mycket tid på att hjälpa till att packa allt i Kyrkbacksgården och sedan 

även under flyttdagen då mycket möbler och lådor även togs upp till ekonomibyggnaderna på 

Norregård. PRAO under en vecka var Amanda Grimberg. 

 

I april åkte vi på studiebesök till Östrabo, Växjö. Vi fick en rundvandring i trädgården som 

sköts av en vaktmästare. Hennes arbetssätt går ut på att behålla så mycket som möjligt av den 

ursprungliga växt- och kulturmiljön.Våra säsongsanställda Mats Olofsson, Britt-Inger Wärn 

och Olof Brown kommer tillbaka efter vinteruppehållet.    

 

I maj var vi på Gökotta på Näset. 

 

I juni gör Urban Eliasson sin sista dag i församlingens tjänst. Det resulterade i att vi var en 

man kort en del av sommaren. 

 

I juli påbörjades återflytten till Kyrkbacksgården vilket gjorde att vi lade mycket av vår tid på 

detta, vilket sedan fortsatte under hösten. 

 

I augusti var samtliga vaktmästare i Växjö på en endagarskurs och vi hälsade Daniel 

Johansson välkommen som ordinarie vaktmästare. Daniel har tidigare arbetat som 

vaktmästare i Pjätteryd. Olof Brown avslutade sin säsongstjänst och Gustav Borgcrantz 

ersatte honom under ett par månader.  
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I september återinvigdes Kyrkbacksgården med pompa och ståt. I samband därmed hade vi 

öppet hus i vaktmästeriet och presenterade oss lite närmare för församlingsborna. Ny trädgård 

anlades framför expeditionen där vi sådde gräs och byggde en spaljé. En inventering gjordes 

på återlämnade gravplatser och gravvårdar. Det resulterade i att 10 gravvårdar bedömdes som 

tänkbara kulturgravar. En stor del av de återlämnade gravarna på gamla kyrkogården kommer 

att återanvändas på något sätt. Personalresan gick till Öland där Ingmar och Lena Lendahls 

tog emot oss och visade oss sin ö. 

 

I oktober blev det storstädning på kyrkogården efter en storm. Jonas deltog i en 

arbetsledarkurs i Hässleholm. I slutet på månaden avtackades våra säsongsanställda Britt-

Inger Wärn, Gustav Borgcrantz och Mats Olofsson.   

 

I november installerades ett nytt ljudsystem i kyrkan. Strax innan installerades en videokanon 

i kyrkan och även den kopplades till det nya mixerbordet och datorn.  

 

Jonas Svensson, arbetsledande vaktmästare 

Michael Johansson, vaktmästare 

 
 

Begravningar  

Antalet avlidna personer folkbokförda i Älmhults församling har varit 63 st. (78). 

Det har hållits 60 (72) begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning. 

Av dessa var 33 (46) kremationer och 18 (26) jordbegravningar. 

År 2013 genomfördes 10 (6) begravningar i annan ordning än Svenska kyrkans. 

 

Agneta von Horn, kanslist 

 

 

Statistik över gravsättningar på kyrkogården 
 

  
 

Församlingen har 235 aktiva skötselavtal av1446 aktiva gravplatser, dvs församlingen har 

avtal på att sköta 16 % av alla aktiva gravplatser. Detta räknas som serviceverksamhet. 

 

Wiveka Ernstsson, kyrkokamrer   
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PERSONAL 

Älmhults församling har under 2013 haft 15 (15) tillsvidareanställda varav 10 (10) inom 

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

administration. Till detta kommer cirka 300 ideellt arbetande medarbetare (kyrkvärdar, 

körsångare, förtroendevalda, konfirmandassistenter, samtalsledare i Alpha, medlemmar i 

diakonigrupp, trivselgrupp, pilgrimsgrupp, gudstjänstgrupper mm mm).   

 

Församlingen tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal. Systematiskt arbetsmiljöarbete har 

bedrivits, och i det sammanhanget har företagsköterskan Lennart Petersson, Hälsoringen, varit 

en resurs. I samband med hälsoundersökning av alla anställda hösten 2013 gjordes en anonym 

enkätundersökning som visar att det råder god trivsel på arbetsplatsen.  

  

Vid halvårsskiftet anställdes Daniel Johansson som kyrkvaktmästare. Under året har 

kyrkomusikerna fått nya tjänsteinstruktioner. Församlingen har under året tagit emot flera 

praktikanter. Personalmöte har hållits varje onsdag. Under 2013 har under ledning av egen 

personal eller andra sakkunniga personer följande personalutbildningar hållits: 

 

Arbetsmiljödag i Göteryd, studieresa till Växjö, personalresa till Öland, behovsanpassad 

datorutbildning, hjärt- och lungräddning,  

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 

 

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gökotta på Näset 

Personalresa till Öland 
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Barnkören vid invigningen av Kyrkbacksgården 


