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INLEDNING 

Detta dokument utgör verksamhetsberättelse för Älmhults församling år 2014. Älmhults 

församling är en del av Kristi kyrka i världen, och har knappt 6000 medlemmar. Vidare tillhör 

församlingen Allbo-Sunnerbo kontrakt och Växjö stift som är en del av Svenska kyrkan.  

 

Kyrkans uppdrag är att ständigt på nytt lyfta fram Jesus Kristus, i trohet mot kyrkans 

bekännelse och i ömsint respekt för varje enskild människa.  

 

År 2014 firades i Älmhults församling 493 gudstjänster med närmare 23 000 deltagare. Både 

antalet deltagare och nattvardsgäster vid söndagens huvudgudstjänster har ökat under 2014.  

 

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. 

 

Församlingen har dessutom uppdraget att vara huvudman för all begravningsverksamhet inom 

det geografiska området Älmhults församling.  

 

När vi nu summerar år 2014 i Älmhults församling finns det väldigt mycket att vara tacksam 

över, samtidigt som det också finns utmaningar. Ideella medarbetare, anställda och 

förtreondevalda har under året gjort gedigna och goda insatser, gensvaret har också varit 

betydande.  

 

Med ett ord ur Nehemja bok i Gamla Testamentet välkomnar jag dig att ta del av denna 

verksamhetsberättelse. 

 

Glädje i Herren är er starkhet (Nehemja 8:10) 

 

 

För Älmhults kyrkoråd i maj 2015 

 

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). 

 

Huvudgudstjänster 
År 2014 firades i Älmhults församling totalt 493 (463) gudstjänster med sammanlagt 22 879 

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

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

och funktioner medan många frivilliga medarbetare (kyrkvärdar, gudstjänstgrupp, många 

körsångare i olika åldrar, konfirmander, diakonala grupper, söndagsskola m fl) samt ett stort 

antal övriga gudstjänstfirare bidrar till gudstjänstlivet.  

 

Huvudgudstjänst har år 2014 firats alla sön- och 

helgdagar vid 59 (59) tillfällen. Vid ett tillfälle 

(söndagen efter jul) firades huvudgudstjänsten i 

samverkan med Stenbrohults församling. Formen 

för huvudgudstjänst har varit högmässa, 

högmässogudstjänst och familjegudstjänst. 

Huvudgudstjänst har som regel firats på söndagar 

kl. 10.00 och samlat totalt 6 553 (6 085) deltagare 

vilket ger ett genomsnitt på 107 (102) besök per 

huvudgudstjänst.  

 

Högmässa firades vid 37 (35) tillfällen, antalet kommunikanter vid högmässor var 2 570 

(2 100). Högmässogudstjänst vid 13 (16) tillfällen och familjegudstjänst vid 9 (8) tillfällen. 

Familjegudstjänsten är den gudstjänstkategori som inom huvudgudstjänstens ram samlar flest 

deltagare per tillfälle.  De två mest besökta huvudgudstjänsterna var högmässan den 19 

oktober med 350 deltagare (Människan och skapelsen med Ingmar Nordström) samt den 30 

november med 400 deltagare (1 söndagen i Advent med vuxen- och barnkörer). Den minst 

besökta huvudgudstjänsten firades söndagen den 6 juli med 40 besökare.  

 

De senaste åren uppvisar en svag ökning av antalet deltagare vid huvudgudstjänster samt en 

gradvis ökning av antalet nattvardsgäster. Huvudgudstjänsterna i Älmhults församling har 

ungefär samma ställning idag som för femton år sedan. Under samma period har deltagandet i 

huvudgudstjänst i församlingarna i Kronobergs län i genomsnitt minskat med 40-50 procent, 

en vikande tendens som är djupt oroande för hela Svenska kyrkan och kristenheten i vårt land.  

 

Arbetet med att motivera och förstärka gudstjänster och kyrkliga 

handlingar (i synnerhet huvudgudstjänster, dop och konfirmation) är en 

svår, men ständigt prioriterad uppgift. Detta arbete behöver 

medvetandegöras och förstärkas ytterligare. 
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Andra gudstjänster 
 

Veckomässor/Veckobön 

Veckomässa firades 2014 vid 52 (50) tillfällen med 1 490 (1 503) nattvardsgäster. 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 fyra år tillbaka beds även morgonbön på tisdagar (Tidegärdens ordning) med 

särskilt tillfälle till förbön.  

 

Sjukkommunioner (sockenbud) 

Sjukkommunion firades 2014 vid 15 (18) tillfällen med 30 (36) nattvardsgäster.  

 

Övriga offentliga gudstjänster 

Övriga offentliga gudstjänster firades 2014 vid 26 (26) tillfällen. Denna gudstjänsttyp utgörs 

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

kyrkan, ekumeniska gudstjänster, Luciafirande).  I Älmhult räknades år 2014 totalt 2 950 

(3 337) besökare vid sådana samlingar/gudstjänster. 

 

Ej offentliga gudstjänster  

Ej offentlig gudstjänst firades 2014 vid 135 (129) tillfällen och samlade 2 150 (2 100) 

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 2014 vid 30 (29) tillfällen och samlade 3 665 (5 118) 

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

lördagseftermiddagar) även lunchmusik (sista torsdagen i varje månad).  
 

 

  



 
 

 

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 7 

Kyrkliga handlingar 
 

Dop  

Flertalet av församlingens dop ägde rum i samband med 

särskilda dopgudstjänster (i regel två lördagar per månad). Ett 

dop ägde rum på påsknatten och ytterligare några i samband 

med konfirmationsläger. Av de barn och familjer som nåddes 

av församlingens skriftliga dopinbjudan (där någon av 

föräldrarna tillhör Svenska kyrkan) döptes 83 procent (92) av 

dessa barn. I relation till samtliga födda döptes i församlingen 

46 procent (58). Dessa siffror ger anledning att med förnyad 

intensitet arbeta för att göra dopets gåva känd och mottagen. 

Sedan några år har församlingen medvetet arbetat på att 

försöka stärka dopets ställning (skriftlig dopinbjudan, 

dopträffar med fördjupning, dopuppföljning etc).  

 

I hela riket döptes under året 46 (48) procent av alla födda i 

Svenska kyrkans ordning. De geografiska skillnaderna är dock mycket stora. Det finns 

församlingar i Kronobergs län där 100 procent av alla födda döptes (till exempel Stenbrohult, 

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 2014: 

Osby 52 procent, Alvesta 43 procent, Ljungby stadsförsamling 38 procent, Markaryd 74 

procent. 

 

Konfirmation 

År 2014 har hållits 5 (5) konfirmationsgudstjänster i vilka sammanlagt 54 ungdomar 

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

helhet. År 2013 konfirmerades 67 procent (68, 74) av de kyrkotillhöriga ungdomarna i 

årskullen. Motsvarande siffra för hela landet är 45 procent. Se vidare verksamhetsberättelse 

för konfirmandarbetet.  

 

Konfirmerade av kyrkotillhöriga i årskullen i omgivande tätorter år 2013: 

Osby 64 procent, Alvesta 61 procent, Ljungby stadsförsamling 15 procent, Markaryd 86 

procent 

 

Vigsel 

År 2014 har hållits 5 (2) vigselgudstjänster. I relation till alla vigslar år 2013 ägde 37 procent 

(23) 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 2013: 

Osby 42 procent, Alvesta 35 procent, Ljungby stadsförsamling 37 procent, Markaryd 56 

procent 

 

  

Dop i Älmhults kyrka 
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Begravning 

År 2014 hölls 53 (61) begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning. Resterande del av 

begravningarna genomfördes med eller utan annan akt (se även verksamhetsberättelse för 

begravningsverksamheten). Den kyrkliga begravningsgudstjänsten har en relativt stark 

ställning i Älmhults församling.  

 
 
Kyrkotillhörighet 
Den 31 december 2014 tillhörde 5 876 personer Älmhults församling. Det är 66 procent (68, 

69) av den totala befolkningen i det geografiska området Älmhults församling. Under 2014 

begärde 46 (59) personer utträde ur Svenska kyrkan medan 7 (5) personer blev medlemmar 

genom att ansöka om inträde. Ytterligare 54 (62) blev medlemmar genom dop.  

 

Jämförande siffror i omgivande tätorter 2013: 

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

procent.  

 

Jämförande siffror i omgivande landsbygd:  

Göteryd 79 procent, Pjätteryd 77 procent, Virestad 79 procent, Härlunda 87 procent, och 

Stenbrohult 74 procent.  

 

I landet som helhet tillhörde vid senaste årsskiftet 65 (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.  

 

 

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). 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 däremot 

benägenheten att utträda ur Svenska 

kyrkan.  

 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 

  

Kyrkkaffe 
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KYRKOMUSIK 

 

Den kyrkomusikaliska verksamheten har under året fortsatt 

på ungefär samma sätt som tidigare år. 

 

I min tjänst som organist ingår bland annat två vuxenkörer: 

Mixturen och Oratoriekören. 

 

Mixturen  
Kören har haft 48 repetitionstillfällen på sammanlagt 82 

timmar. Till denna tid ska läggas gudstjänster, 

musikgudstjänster, konserter och ställtid. Med andra ord en 

arbetsinsats av alla dessa frivilliga medarbetare som är värd 

all respekt. 

 

Antalet medlemmar var under vårterminen 35 och under 

hösten 32. 

 

 

Kören har medverkat vid: 

Psalmfest 18 jan 

Fastlagssöndagen 

Askonsdagsmässa 

Jungfru Marie bebådelsedag 

Långfredagen 

Påskdagen 

Valborgsmässoafton: Almgården, 

Nicklagården, Torget och Klockudden, 

Stenbrohult 

Sommarkonsert 

Midsommardagen 

Människan och Skapelsen 19 okt 

Minnesgudstjänst med ljuständning 

Öppet Hus 12 nov 

Första Advent 

Carols i Älmhults kyrka 

Carols i Stenbrohults kyrka 

Julotta 

 

Oratoriekören  
Kören har haft 22 repetitionstillfällen under året på sammanlagt 63 timmar med 30 

medlemmar. 

 

Kören har medverkat vid: 

Mässa 12 jan 

Mässa 16 feb 

Konsert i Älmhults kyrka 10 maj 

Konsert i Ljungby kyrka 11 maj 

Mässa 15 juni 

Körresa till Mellbystrand med långövning 

och medverkan i St Nikolai kyrka i 

Halmstad 24 aug 

Musikgudstjänst på Alla helgons dag 

Mässa 21 dec 
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Lunchmusik  
11 gånger - sista torsdagen i varje månad utom juli.  

 

Konserter 
Ca 15 konserter varav 4 orgelkonserter och ytterligare 

3 där orgeln stått mer eller mindre i centrum.  

Speciellt minnesvärda var konserterna med Hans 

Fagius och den tidigare organisten i Westminster 

Abbey, London, Christopher Herrick. När den senare 

spelade inträffade ett strömavbrott som drabbade hela 

Älmhult. Det avbrott och den tystnad som uppstod 

under denna konsert ledde till att jag några dagar 

senare intervjuades i radions P2 om incidenten. 

Naturligtvis utnyttjade jag detta tillfälle att sprida 

ytterligare kännedom om orgeln i Älmhults kyrka.  

Vi hade ännu en gång en konsert med kombinationen 

orgel - piano, vilket har blivit mycket uppskattat i 

Sverige under senare år. Att göra sådan musik rättvisa är dock svårt när kyrkan saknar flygel - 

en i de flesta kyrkorum med större verksamhet självklar del av instrumentariet. 

Övriga konserter har varit med olika körer eller t ex i samarbete med Kulturskolan. 

 

Mer omfattande musikalisk medverkan i samband med huvudgudstjänsten kan illustreras med 

"Människan och Skapelsen" från den 19 okt.  

Carols vid Betlehem ägde rum för 35 året i rad och behåller sin ställning som ett mycket 

uppskattat inslag i julfirandet.  
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Övrigt 
Årets personalresa gick till Wien och jag nämner den här eftersom jag som huvudansvarig för 

såväl förberedelser som genomförande hade det övergripande ansvaret.  

 

Utifrån av Kyrkorådet satta ramar uppfattar jag det som att verksamheten fungerar 

tillfredsställande och att den har förutsättningar för att göra det även framdeles. 

 

Det är här på sin plats att framföra ett stort tack till alla dem som bidragit till kyrkomusiken 

under det gångna året: framförallt alla körsångare men även ideellt arbetande medarbetare 

som lagat mat vid lunchmusiken eller ordnat fika efter konserter och slutligen inte minst den 

musikintresserade allmänheten. 

 

Per Gunnar Petersson, organist 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engagerade lekmän får diplom 
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Som kyrkomusiker i Älmhults församling lämnar jag här en kort redovisning av något av det 

som hänt under det gångna året.  

 

Barnkören (från 4 år) Kören har under året bestått av ca 40 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). Amé de Mol (körsångare i Jubilatekören) hjälper mig så gott som 

varje vecka, och det är en nödvändighet för att ro det i hamn. Barnkören 

har fått nya, barnanpassade stolar samt nya körtröjor som blivit ett lyft för 

kören!  

 

 

 

Unga Röster (från 8 år) är ca 40 tjejer som sjunger i alla möjliga sammanhang både i och 

utanför kyrkan. 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 dopmusikalen ”Festen” som 

återigen blev en stor succé. Ca 700 skolbarn 

kom och lyssnade på de 3 föreställningar som 

vi gjorde i Stenbrohults och Älmhults kyrka. 

Musikalen spelades under oktober månad i de 

båda kyrkorna.  

                

   

                                                   

Första söndagen i advent sjöng Barnkören och Unga Röster för 

första gången tillsammans med Mixturen i gudstjänsten som glädjande nog fyllde vår kyrka. 

Under december månad övade vi in ännu en musikal ”De fick höra sången” 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 och 

deras familjer för som sluter upp mycket bra vid gudstjänsterna. 

  

 

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. För andra året i rad medverkade kören vid påsknattsmässan. En spännande 

upplevelse för många där avslutningen med pizza är mycket uppskattad! I november månad 

hade kören och Unga Stråkar en konsert med föredrag av Elise Lindqvist ”Ängeln på 

Malmskillnadsgatan”. Mycket givande att kombinera tal och sång som också verkade gå hem 

hos alla de som var där.  

Under hela december månad är kören hårt anlitad vid luciatåg och höjdpunkten är förstås 

kröningen av Lions lucia. För tredje året i rad gjorde Jubilatekören även en julkonsert 

tillsammans med Kulturskolans Unga Stråkar och Lars-Erik Sundell.  

Årets solist var Paul Hagström. Denna julkonsert har blivit en ”ny” tradition som jag upplever 

lockar nya besökare till vår kyrka. 

Nya körtröjan! 

Musikalen ”Festen” 
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Jag lägger mycket av min arbetstid på 

konfirmandarbetet. Det är 3-4 läger varje år, 

konfirmandhelger, terminsläsning, 

sommarkonfirmander och mycket mer.  Varje 

vecka sjunger jag med tisdagsgruppen samt är 

också med vid andra aktiviteter som t. ex. 

ungdomskvällen vi hade den 17 oktober där 

konfirmander och konfa-team från hela vår 

kommun umgicks, lyssnade på My dear 

Addiction samt åt pizza tillsammans.                 

En härlig kväll!           

                   

 

Slutligen vill jag passa på att tacka för att jag fick 

möjligheten att förkovra mig i mitt arbete en vecka i Malmö i augusti månad. Jag gick en kurs 

i barnkörledning som gav mig mycket inspiration. Detta har jag haft stor nytta och glädje av 

under året!    

 

Mia Andersson, kyrkomusiker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ungdomskväll i församlingshemmet 

Sommarkonsert 
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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.  

Den 17 maj 2014 konfirmerades 21 ungdomar som läst under tisdagar höstterminen 2013 och 

vårterminen 2014. Samma dag konfirmerades åtta flickor som läst under söndagar, ungefär en 

gång i månaden under höst- och vårterminen. Det var första gången vi hade en söndagsgrupp i 

församlingen. Som nämndes i förra årets verksamhetsberättelse så är tanken att söndags- 

gruppen skall ersätta onsdagsgruppen, eftersom Mia Andersson inte har möjlighet att delta på 

onsdagar. Vi ser musiken som en mycket viktig del av konfirmandverksamheten. 

Den 5 juli var det konfirmation för sommargruppen, som bestod av 24 konfirmander. Det var 

flera år sedan terminsläsningsgrupperna översteg sommargruppen i numerär.  

Den 16 september 2014 hade vi konfirmandinskrivning för ungdomar födda 2000, det visade 

sig att bara tre stycken anmält sig till söndagsläsning. Denna grupp får därför utgå, medan 

tisdagsgruppen fick 21 deltagare och sommargruppen 42. Det finns alltså ingen jämn tendens 

vi kan utläsa i valet av grupper när vi jämför med förra året. De som inbjudits till 

konfirmation var 70 stycken, av de 63 som nu läser i vår församlings regi är nio stycken 

skrivna i någon av våra grannförsamlingar.  

 

Jag ser det som viktigt att vi är ett väl fungerande team kring konfirmandarbetet, där vi med 

våra olika kunskaper och personliga förutsättningar tillsammans kan utveckla verksamheten. 

Att vi har ett stort team av assistenter och unga ledare från de tidigare konfirmandkullarna är 

också mycket värdefullt. När de alldeles frivilligt vill fortsätta i kyrkans gemenskap efter 

konfirmationen så ger de verksamheten en PR som inga dyra konsulter kunnat överträffa!  

 

 

Mats Brown, komminister 

 

  

Malin med sommarkonfirmander 

Konfirmanddop i Åhus 
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UNGDOMSVERKSAMHETEN 

Vi önskar ge ungdomar i Älmhults församling en kunskap om och upplevelse av att de är 

älskade av Gud genom Jesus Kristus. Bönen är 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. 

 

Vårterminen 
Vi började året 2014 med att åka på assistentläger 17-19 januari. Inbjudna var andra års 

assistenter och unga ledare och vi åkte till Södra Hoka. Vi var 17 deltagare. Vi lade då upp 

planerna för våren 2014. Under påsklovet åkte vi åkte till Österrike med Malin Johnsson och 

Niclas Bozic som ledare. I samband med påsknattens gudstjänst läste ungdomar texter och bar 

ljus. En stor insats gjorde ca 20 ungdomar som ledare när vi för första gången arrangerade 

Sankt Luigis fotbollsskola i Liatorp den 16-18 juni. Antalet deltagare var 102 barn i 

åldersgrupperna 07-01. Vårterminen avslutades med ett stort läger på Åhusgården för 

sommarkonfirmanderna med 20 assistenter som ledare. 

 

Kyrkans unga har träffats tre fredagar under vårterminen med ett snitt på 12 deltagare, totalt 

36 deltagare samt åtta tisdagar med ett snitt på 30 deltagare, totalt 240 deltagare. 

 

 

Höstterminen 
Ett förslag från 2013 sjösattes under höstterminen. Förslaget gick ut på att satsa mer intensivt 

på tisdagarna och två till tre gånger per termin bjuda in till kampanjträffar på fredagarna. 

Detta genomfördes fullt ut i och med höstterminens start. Höstens arbete har varit en 

utmaning på flera sätt. När vi beslöt att ta bort KU kvällarna på fredagarna ville vi satsa på att 

få ungdomarna till kyrkan på söndagarna och delta i söndagens gudstjänst. Vi har jobbat 

otroligt mycket med detta och det har gett resultat. Ungdomarna känner sig välkomna och de 

har fått uppgifter, t.ex. att ordna kyrkfika, läsa en text, be förbönen och ta upp kollekt, men 

också att helt anspråkslöst delta i gudstjänsten. När man pratar med ungdomarna och frågar 

och diskuterar om Gud så förundras man över vilka samtal man får. Vi lär oss nya saker av 

dessa fantastiska ungdomar. Vi är väldigt välsignade i Älmhults församling som har dessa 

ungdomar.  

 

Kyrkans unga har träffats sex tisdagar under höstterminen med ett snitt på 35 deltagare, totalt 

210 deltagare. 
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Assistentarbetet  

Varannan tisdag har vi haft assistentsamlingar under 2014. Vid höstterminen 2014 var 50 st. 

ungdomar födda 99-95 inskrivna som assistenter. Under hösten har Ingrid Ericsson deltagit på 

ett mycket förtjänstfullt sätt. Samlingarna har under hösten börjat kl. 18.00. Varje samling har 

avslutats med mässa som börjat kl. 19.00.  

Det är glädjande men samtidigt svårt att finna uppgifter till alla.  

 

 

Skolkyrkan  
Vi har haft bibeläventyr på Gemöskolan under våren 2014 i samtliga fyror och femmor = sex 

klasser (födda 03 och 02). Under hösten har vi ställt in Bibeläventyret. Den 27/1 och 28/1 

högtidlighölls förintelsens minnesdag för samtliga elever i årskurs åtta på Linnéskolan, 

Klöxhultsskolan, Internationella skolan samt nionde klass i Karl Oskarskolan. Samlingarna 

ägde rum i Älmhults kyrka. Karl Oskar och Internationella skolan åkte sedan i slutet av maj 

till Polen och besökte ett koncentrationsläger. Samtliga elever i årskurs 9 (födda 99) på 

Linnéskolan åkte till Tyskland och besökte två koncentrationsläger samt Berlin. Detta projekt 

kunde genomföras tack vare stöd från Älmhults församling och Älmhults kommun.  
Under våren ställdes kulturresor för elever i 7:e klass in.  

 

 

Fotbollsskolan 
I början av juni genomfördes Sankt Luigis fotbollsskola tillsammans med Stenbrohults 

församling. Detta föll väl ut och barnen fick tillfälle att både bli skickliga fotbollsspelare och 

bekanta sig med den kristna tron. Det var 100 barn i fotbollsskolan och 30 unga ledare. 

 

 

Karl-Henrik Wallerstein, komminister 

Malin Johnsson, assistent 
 

 
  

Fotbollsskolan Johan och Kalle 
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VUXENUNDERVISNING 

Samtalskvällar och Alphakurser 
Samtalsgruppen fortsätter att fungera som ett forum för fördjupningsstudier och samtal, och vi 

brukar vara mellan 15-20 vid varje samling. Under hösten 2014 har vi försökt ge de olika 

samlingarna en mer fristående karaktär. Detta eftersom flera av deltagarna inte har möjlighet 

att vara med regelbundet, och också för att underlätta för nya deltagare att komma in i 

gruppen när vi behandlar ett ämne som intresserar dem.  

Under hösten inbjöd vi på nytt till en Alphakurs i församlingens regi, men tyvärr var det bara 

två som anmälde sitt intresse. Med tanke på att vi 2012-13 fick ett så pass bra gensvar för 

både Alpha och uppföljningskursen Beta, och att även andra församlingar på orten haft 

Alphakurser, kanske behovet för närvarande är mättat. Men man får heller inte dröja för länge 

mellan kurstillfällena om man vill att Alphakonceptet skall vara något etablerat och välbekant. 

 

Inbjudna föredragshållare 
Göran Larsson, tidigare direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem, gästade vår 

församling den 10 februari för att tala kring judisk och kristen skrifttolkning och dialog. Flera 

av oss hade träffat honom på ort och ställe under vår Israelresa 2012, men också många andra 

deltog vid samlingen.   

Stefan Gustavsson, författare, föredragshållare, debattör m m, gästade Älmhult på en 

ekumenisk samling i Pingstkyrkan den 4 mars, då han talade om evangeliernas trovärdighet. 

Kring samma tema kretsade en samling med medarbetarlaget och förtroendevalda i Älmhults 

församling under förmiddagen den 5 mars. Redan på kvällen samma dag, efter Askonsdags-

mässan, höll Rune Söderlund ett föredrag om apostoliska trosbekännelsen. Att Rune gästar 

oss på Askonsdagen har blivit en tradition, och han har en trogen krets åhörare från vår egen 

och närliggande församlingar.  

Elise Lindqvist, ”Ängeln på Malmskillnadsgatan”, gästade oss söndagen den 23 november, då 

hon inför en fullsatt kyrka berättade om sitt liv och sin verksamhet. Hennes berättelse varva-

des med sång och musik från Jubilatekören.  

Det är viktigt att erbjuda föredrag, 

förkunnelse och berättelser 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 

 

 

 

   

    

 

  
Göran Larsson gästar oss i Älmhult 
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Virdestamsymposium 
Minisymposium hölls lördagen den 13 september 2014 om 

”Gotthard Virdestam (1893–1937). Smålandsforskare – 

personhistoriker – herdaminnesförfattare”. Omedelbart före 

symposiet skedde kransnedläggning på Gotthard Virdestams grav på 

Stenbrohults kyrkogård. Symposiet inleddes med lunch i Älmhults 

prästgård, varefter följde invigning av det s.k. Virdestamrummet i 

Kyrkbacksgården. Ett bildspel, ”Gotthard Virdestam och Älmhult”, 

sammanställt av kommunarkivarie Niclas Rosenbalck, Älmhult, 

visades. Högtidsföreläsning hölls av professor Oloph Bexell, 

Uppsala, över ämnet ”Gotthard Virdestam och Småland”. I ett 

avslutande panelsamtal under ledning av Lars Aldén medverkade 

Ingvar Johansson, Älmhults hembygdsförening, och Bengt-Eric 

Ericsson, Hembygdsföreningen Linné. Symposiet var ett 

samarrangemang med Växjö Stiftshistoriska Sällskap, Älmhults 

hembygdsförening, Hembygdsföreningen Linné, Stenbrohults 

församling och Sensus Studieförbund. 

 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 

 

  

Engagerade lekmän får diplom 

Älmhults prästgård. Bostad för Gotthard Virdestam 1930-1937. 
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MISSION 

 

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

 

Församlingens missionsuppdrag är motiverade genom Jesu egna ord i missionsbefallningen. 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 2014 har Älmhults församling gett fortsatt stöd åt internationell diakoni och mission 

genom Svenska kyrkans internationella arbete. Ett ekonomiskt ansvar för Svenska kyrkans 

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

hänvisas till Trivselgruppens verksamhetsberättelse för 2014.  
 

Under året har situationen för kristna och kyrkan i Mellanöstern och vissa delar av Afrika 

försämrats dramatiskt. I några länder har förföljelsen nått den grad att människor kallblodigt 

avrättas enbart på grund av sin kristna tro. Under hösten hölls i Älmhults kyrka under fem 

söndagskvällar särskild aftonbön med förbön för den lidande och förföljda kyrkan i världen.  

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 
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DIAKONI 

 

Under verksamhetsåret 2014 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 25 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 ”Det händer när du vilar” av 

Tomas Sjödin och även fortsatt med Eva Spångbergs bok ”Tack för livet du gav mig”. Vi har 

varit 8-12 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 81 st betalande 

deltagare (76 st: 2013, 60st: 2012, 77st: 2011, 65st: 2010) som åkte 

till Orangeriet, Möckelsnäs, för att bl a titta på alla växter och dricka 

kaffe som vi själva hade med oss. Vi fick möjlighet att sitta i 

konferensdelen i anslutning till Orangeriet. Det var fritt inträde 

eftersom kommunen ägde Orangeriet vid denna tidpunkt, men 

mycket jobb med kaffe, service och servering. 

 

Vår egen resa för diakonigruppen, trivselgruppen, samtalsgruppen, 

kyrkvärdar m fl gjorde vi den 19 maj till Växjö där vi besökte 

Utvandrarnas hus, Diakonicentrum, Skogslyckans Kyrka och drack 

eftermiddagskaffe på Svenska Tantens trädgårdscafé. Vi var 31 st med på resan. 

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

deltagare. Under hösten fick vi dock bara en deltagare och beslöt därför att låta Leva vidare 

gruppen ”vila” för första gången sedan våren 1999 då vi startade. Ledare har varit Agneta 

Grimberg och Karin Bordon, Stenbrohult. Vi (Älmhults församling) erbjuder även övriga 

församlingar i kommunen att deltaga i grupperna. 

 
  

Hanna Näverbrant berättar 

om Diakonicentrum 
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Stilla dag och retreat 
Den 1 mars hade vi en Stilla dag i vårt församlingshem. Vi var 9 st deltagare och temat för 

dagen var Kärlekens väg.  

Under hösten blev den planerade ”Stilla dagen” 25 oktober, inställd pga hög arbetsbelastning, 

dessutom hade en pilgrimsvandring strax innan (se nedan). 

 

Träff för alla 
I diakonigruppen hjälps vi åt att skapa en samling som är tänkt att vara öppen för alla. Vi 

försöker också hämta boende från Nicklagården, och andra platser om det är möjligt. 

Programmen under året har varit: 

- 7 februari ”Öarna i Möckeln” Inger Olofsson, Älmhult (95 pers.) 

- 14 mars ”Kyrkkaffe – bullar, böner och berättelser” Anna Braw, Malmö, berättar (46 pers.) 

- 4 april ”Dan Andersson” Frank Johansson och Gottner Sonerud, Åseda, sjöng (100 pers.) 

- 5 september ”Galenskap och kultur” Gunnar Stensson, Lund, berättade (41 pers.) 

- 3 oktober ”Barbro Alving – Bang-världsreportern och kärringen mot strömmen”, Cecilia 

Tireus, Helsingborg, berättade (60 pers.) 

- 7 november ”Fröken Stephens – mellan ljus och skugga” Åke Svensson, Vederslöv, berättar 

(78 pers.) 

- 28 november ”Visor ur livet”, Lars Jerrhag och Göran Johansson, Karlshamn med omnejd 

(50 pers.) 

 
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 olika skapelsedagarna. 

Skyltarna stod uppe över sommaren och vandringen invigdes den 11 maj, vi var 25 st då. 

Vi har också gjort en lite längre pilgrimsvandring. Den 27-28 september var vi 9 personer 

som med två bilar tog oss till Österlen. Vi började vandringen vid S:t Olofs kyrka där vi fick 

en guidning av kyrkorådets ordförande Jan Björk. Strax utanför kyrkan finns S:t Olofs källa 

där stigar och vägar går ner mot Killan i Ö Vemmerlöv. En vandring genom olika sorters 

natur på ca 13 km. Killan är Lund stifts bönegård. Vi övernattade där och dagen efter gick vi 

ner till havet, en vandring på ca 7 km och tog bilen tillbaka, åt lunch på Killan innan vi åkte 

hem igen. 

 

  

Pilgrimsvandrare 



   

Sida 22                                                                                         Verksamhetsberättelse 2014 

 

Trivselgruppen 
Trivselgruppen träffas varannan torsdag under terminerna för gemenskap och undervisning. 

Den har ca 22 stycken medlemmar. Gruppen tar hand om bl a måndagscaféerna under 

terminerna och sommarcaféerna i juli månad.  

Måndagscaféet har öppet helgfria måndagar vårtermin och hösttermin, mellan kl 9.30–11.30 

och detta år kom ca 500 personer. Allt bröd skänks, vilket ger en insamling på  

ca 10 000 kr. 

Till sommarcaféerna kom ca 260 personer och insamlingen blev ca 4 100 kr. Programmet för 

sommarcaféet var: 

1 juli Anna och Sofia Ericsson 

8 juli Dan Krantz 

15 juli Marianne Krook, Gemla 

22 juli Glädjekören, Almgården 

29 juli SPF-kören Älmhult   

Under året har Trivselgruppen samlat in 41 041 kr genom brödauktioner, kollekt vid sina 

samlingar och caféerna. 43 000 kr har fördelats på bl a Fontänhuset, Jul/Resa i gemenskap, Sv 

Kyrkans internationella arbete, Abrigo och HOPE 587.  På våren var Trivselgruppen med på 

Allbo/Sunnerbo´s syföreningsdag i Skatelöv. 

Ledare för Trivselgruppen har varit Marcus Lejon och Ing Marie Svensson. 

 
Gravinventering 
I samband med kyrkogårdsvandringarna påbörjades 2013 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. Kerstin Dahlborg 

gör ett stort arbete med att renskriva all information och fakta. Vi har börjat få ihop några 

texter om gravstenar som är ”färdiga” i en pärm. 

 
Övrigt 
Under våren fick vi många nya möten i vårt samhälle när det kom tiggare till Älmhult. Många 

i vår församling har pratat med dem och vi har på olika sätt försökt hjälpa. Men allt kan vi 

inte göra och allt vill de inte ta emot heller. Genom HOPE 587 i Hallaryd har några av 

tiggarna fått möjlighet att ställa sina husvagnar, och genom HOPE 587 kan vi samla in pengar 

och vi försöker informera varandra om vad som händer och vad som kan göras. 

Vi gjorde också ett försök att bjuda in SFI-elever till Kyrkan och efterföljande samtal i KBS, 

där även medlemmar i diakonigruppen var med.  Det kom ca 10-15 personer och Avila 

Jemilet var en av initiativtagarna. 

Under hösten fick jag som kontraktsamordnare för diakoni och diakonat (i Allbo/Sunnerbo 

kontrakt) följa med på en resa till Bryssel. Resan gjordes tillsammans med Lunds stift och 

syftade bl a till att få kunskap och information om vad EU gör i migrationsfrågor och även om 

andra ”lobbygrupper” och organisationer. 

 

     

Agneta Grimberg, diakon 
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BARNVERKSAMHETEN 

Barnverksamheten har under 2014 varit uppdelad i olika grupper från 0-13 år. Vi som arbetat 

i grupperna är Ing Marie Svensson, Ingrid Ericsson, Annelie Svensson och Malin Johnsson. 

 

Ceciliagruppen 
Här träffas barn från 3 års ålder 

varje måndag. Gruppen har under 

2014 träffats 37 gånger och 

sammanlagt har ca 25 barn varit 

med. Barnen målar, ritar och gör 

egna arbetsblad som anknyter till 

bibelberättelser. Vi sjunger, leker 

och pysslar mycket, och berättar 

ur Barnens Bibel och andra 

böcker. Vi upplever det som en 

mycket viktig och rolig 

verksamhet där vi når barnen 

direkt med kyrkans budskap. 

 

Babycaféet 
På vårt babycafé har föräldrar träffats 35 gånger under 2014. Det är trevligt att träffa och 

umgås med nyblivna föräldrar, och de behöver en plats där de kan träffas och prata 

föräldraskap. Då intresset blivit större att även ta med äldre barn – syskon – gick babycaféet 

över till att mer likna en öppen förskola. Planen är att under våren erbjuda Öppen förskola 

istället och se hur det tas emot. 

 

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. Människor 

från olika länder och kulturer, t.o.m. 

religioner, blandas på ett härligt sätt. 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. 

  

Gosedjursdag i Ceciliagruppen 
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Miniorerna 
Miniorerna är en grupp på i genomsnitt 15 barn, 

mellan 6 och 8 år, både killar och tjejer, som träffas 

efter skolan på tisdagar. De har träffats ca 35 gånger 

under 2014. 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 de andra 

grupperna. 

 

Juniorerna   
Juniorerna är en grupp mellan 10 och 15 tjejer och 

killar i åldern 9-13 år, som träffas efter skolan på 

måndagarna, 36 gånger under 2014. Vi har 

samling med bön och mycket sång, och olika 

berättelser ur Bibeln. Vi pysslar, bakar och fikar 

tillsammans. Vi har gjort olika aktiviteter under 

terminerna: övernattning med film, utflykt till 

Sällhult med traktoråkning och lekar, fotboll, 

brännboll och grillning i Haganäsparken. 

Juniorerna medverkar ibland med Miniorerna vid 

olika gudstjänster i kyrkan.  

 

Temadagar    
Det ordnas temadagar gemensamt för Miniorer och Juniorer i kontraktet. Mellan 15 och 20 

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

ledare till Vislanda, där vi hade en mycket trevlig dag tillsammans med barn från flera andra 

församlingar. Där tränade vi in ett drama om Noa, som vi sedan spelade upp för föräldrarna. 

 

Studiebesök  
I kyrkan görs studiebesök med grupperna, ibland i anslutning till familjegudstjänster. Året 

runt försöker vi utnyttja närheten till Nicklabacken, om vädret så tillåter. 

 

Prao-elever  
Prao-elever kommer ibland vår och höst till vår verksamhet, från grundskolans åk 8 och 9. 

 

Kontraktet  
I kontraktet ordnas barnledarträffar och kurser för personalen. Det är mycket givande att få 

nya tips och idéer från barnledare i andra församlingar. 
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Familjegudstjänster  
Familjens söndagseftermiddag och 

Barnens katedral genomförs varje termin, 

samt sommarfest och julfest – detta i 

samarbete med Mia Andersson och hennes 

körer, så även detta år. 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. I advent 

hade vi en vardagsgudstjänst tillsammans 

med Mats och Mia! Den var mycket 

uppskattad, och detta är något vi vill 

fortsätta att prova! 

 

Skolbesök 
Under året har vi varit med vid flera tillfällen då vi bjudit in skolorna till kyrkan, t.ex. vid 

Allhelgonaveckan med dopmusikal och studiebesök på kyrkogården, samt vid julmusikal för 

förskolan. Det har varit ett mycket givande samarbete med skolorna. 

 

Söndagsskolan 
 ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Himmelriket tillhör sådana som dem” 

(Markus 10). Det är detta vi vill uppnå med söndagsskolan, att barnen skall få vara en naturlig 

del i söndagens gudstjänst. Ingrid och Malin brukar förbereda söndagsskolan tillsammans och 

utgå från söndagens tema. Målet är att barnen skall vara delaktiga i gudstjänsten och lära sig 

något om söndagens tema. Detta år har varit lite annorlunda mot 2013. Vi har bjudit in alla 

barn att komma, även om föräldrarna inte besöker gudstjänsten. Söndagsskolans tider har 

fixerats från 09.30 till 11.30. Söndagsskolan har genomförts ca 3 av 4 söndagar 2014 på 

söndagar under terminstid med ett snitt på 15 barn per tillfälle.  

 

Sammanfattande tankar 
Vi har under året märkt att vår verksamhet fortfarande är mycket uppskattad, men att vi 

behöver anpassa vissa delar till det nya samhället. En önskan om att fler personer över 

åldersgränserna ska mötas har gjort att vi har café på onsdag eftermiddag - för 0-100 år - det 

är precis i sin linda och får utvärderas, men känns som en bra start!  

Vi kommer att göra ett uppehåll med Babycaféet och hitta lite andra former för det. 

 

 

Ingrid Ericsson, pedagog och barnledare                  

Ing Marie Svensson, pedagog och barnledare    

Annelie Svensson, barnledare     

Malin Johnsson, barnledare         

  

Söndis med körbarn 
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KYRKOGÅRD OCH VAKTMÄSTERI 

 

Vi inom vaktmästeriet är nöjda med vad vi utfört under 2014. 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. 

 

Eftersom vi numera har videokanon i kyrkan fick vi gå en snabbutbildning i bl. a Power Point 

under januari. Vi visar numera psalmer, bilder och en del övriga texter på korväggen. 

Tillsammans med den nya ljudanläggningen har vi nu en av landets modernaste anläggningar. 

 

Vi var på en vaktmästardag i Ljungby där vi träffade kollegor från Allbo och Sunnerbo 

kontrakt. Det är både trevligt och nyttigt att utbyta erfarenheter inom skrået. 

 

Vi välkomnade vår nye säsongsarbetare, Niclas Bozic, till 

arbetslaget.  Tillsammans med våra ”gamla säsongare” Mats 

Olofsson och Britt-Inger Wärn förstärker han vaktmästeriet 

på kyrkogårdarna mellan april och november. Niclas arbetar 

även vid förrättningar i kyrkan och tar över Jonas Svenssons 

helger under sommaren. 

 

Under året var vi på diverse kurser, bl. a en 

grävmaskinsutbildning i Nässjö. 

 

I samband med personalresan till Wien besökte vi 

en enormt stor kyrkogård, Zentralfriedhof, och en 

gravkrypta där Habsburgarna vilar, ett besök som 

vi vaktmästare uppskattade mycket.  

 

En trädvårdsplan för kyrkogården upprättades 

och vård- och underhållsplanen reviderades under 

året. 

 

Under hösten och vintern utförde vi stora 

ommålningsarbeten i prästgårdens källare.  

 

 

På kyrkoläktaren tillverkades två stora skåp för förvaring av körkåpor.  

 

Vi har öppnat ett kvarter på gamla delen av kyrkogården för nyupplåtelse av återlämnade 

gravar.  

 

Nya säkerhetsskåp för drivmedel och oljor införskaffades enligt miljöverkets hänvisningar.  

 

Församlingshemmet har under hösten genomgått en omfattande uppfräschning invändigt och 

vi hade lite pyssel med att flytta grejor och plocka ner från väggarna.   

Centralkyrkogården, Wien 

Niclas, Britt-Inger och Mats 
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Begravningar 
Antalet avlidna personer folkbokförda i Älmhults församling har varit 62 st. (63). 

 

Det har hållits 51 (60) begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning. 

Av dessa var 41 (33) kremationer och 10 (18) jordbegravningar. 

 

År 2014 genomfördes 5 (10) begravningar i annan ordning än Svenska kyrkans. 

 

Statistik över gravsättningar på kyrkogården 
 

 
 
Typ/år 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Kista 35 33 25 30 19 22 28 22 13 

Urna 12 13 13 27 22 28 17 18 19 

Minneslund 19 16 20 23 46 31 27 30 37 

Summa 66 62 58 80 87 81 72 70 69 
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MEDARBETARE OCH PERSONAL 

 
Älmhults församling har under 2014 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.   

 

I början av april 2014 säsongsanställdes Niclas Bozic som vaktmästare. Församlingen 

tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal. Systematiskt arbetsmiljöarbete har bedrivits under 

hela året. Hälsoringen har i detta sammanhang varit en viktig extern resurs. Vid den senaste 

hälsoundersökningen av anställda gjordes en omfattande psykosocial kartläggning av 

Älmhults församling ur de anställdas perspektiv (hösten 2013). Den visade bland annat att det 

råder en mycket god trivsel på arbetsplatsen.  

 

Två kyrkvärdar har under året avtackats och två nya kyrkvärdar har välkomnats. Ingvar 

Johansson utsågs under året till hederskyrkvärd av kyrkorådet och biskop Jan-Olof Johansson. 

Vidare gavs av biskopen att särskilt hedersomnämnande för gagnerik lekmannagärning till 

Ulla och Ingvar Johansson för deras synnerligen betydande insatser i Älmhults församling 

under sju decennier.  

 

Församlingen har under året tagit emot flera praktikanter. Personalmöte har under 

kyrkoherdens ledning hållits varje onsdag. Under 2014 har under ledning av egen personal 

eller andra sakkunniga personer följande utbildningar hållits: 

 

Utbildning i datorprogrammet EasyWorship, Excel och digital almanacka, arbetsmiljödag 

med fokus på hälsa, kost och beroende, föreläsning ”Kyrka på goda grunder”, personalutflykt 

till Lund, studiebesök på teologföreningen Theofil, förberedande studier samt genomförande 

av personalresa till Wien, föreläsning om stressreaktioner.  

 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 

 

 

 

 

Konsertbesökare, Wien 
Gökotta i Råshult 


