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INLEDNING 

 
Detta dokument utgör verksamhetsberättelse år 2015 för Älmhults församling, som är 
en del av Växjö stift, Allbo-Sunnerbo kontrakt och Svenska kyrkan.   
 
Grunddokument för Älmhults församling är församlingsinstruktionen. I den anges 
följande målsättning för Älmhults församling, nämligen att  
 

- i trohet mot kyrkans bekännelse och med öppenhet för varje människa,  
- göra Jesus Kristus känd, trodd, efterföljd och älskad.  

 
Detta sker genom att församlingen 
 

- firar gudstjänst  
- bedriver undervisning  
- utövar diakoni 
- utövar mission  

 

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

geografiska området Älmhults församling.  

 
Församlingens möjlighet att verka i enlighet med församlingsinstruktionen är stor, 
gensvaret är också betydande. Under år 2015 firades över 500 gudstjänster med sammanlagt 

över 23 800 deltagare. Både antalet gudstjänster och antalet gudstjänstdeltagare har ökat i 

jämförelse med föregående år. Det totala antalet gudstjänstbesök har varit mer än 1000 

stycken fler.  

 

Något av allt det arbete som församlingens medarbetare utfört under år 2015 finns här 
presenterat. Med ett bibelord ur Romarbrevet välkomnar jag dig att ta del av denna 
verksamhetsberättelse.  

 
 
Honom som förmår styrka er, enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus – 
där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd men nu har uppenbarats 
och på den evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter för att alla 
folk skall föras till lydnad i tron – honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, 
genom Jesus Kristus, i evighet, amen.  

 
Romarbrevet 16:25-26 

 
För Älmhults kyrkoråd i maj 2016 
 
Marcus Lejon, kyrkoherde 
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STATISTISKA UPPGIFTER 

Allmänna förutsättningar 2015 2014 2013 2012 2011  
Total folkmängd per den 31 dec. (antal) 8 996 8 885 8 747 8 714 8 614  

Tillhöriga per den 31 december (antal)  5 745 5 876 5 962 6 044 6 140  

Tillhöriga per den 31 december 

(andel av invånare, %) 
63,9 66,1 68,2 69,4 71,3 

 

 

Gudstjänster 2015 2014 2013 2012 2011  

Antal gudstjänstbesökare vid huvudgtj. 6 493 6 553 6 085 5 993 5 696  

Antal huvudgudstjänster 61 59 59 61 59  

Besökare per huvudgtj. i genomsnitt 106 111 103 98 97  

Antal gudstjänstbesökare vid övriga gtj. 11 691 11 494 13 344 12 617 11 680  

Antal övriga gudstjänster 355 344 330 325 289  

Varav antal musikgudstjänstbesökare 3 790 3 665 5 118 3 835 2 407  

Varav antal musikgudstjänster 27 30 29 30 23  

Varav antal familjegudstjänstbesökare 1 680 1 885 1 637 1 367 1 413  

Varav antal familjegudstjänster 9 9 8 7 6  

Kyrkliga handlingar 2015 2014 2013 2012 2011  

Antal besökare vid kyrkliga handlingar 5 291 4 832 5 016 5 699 5 317  

Antal kyrkliga handlingar 101 90 74 106 101  

Antal döpta* 47 60 48 39 47  

Antal döpta av antal tillhöriga eller 

antecknade vid årets slut % 

82,5 83,1 92,5 68,1 90,5  

Antal konfirmander* 52 54 64 56 57  

Antal vigslar* 8 5 2 4 6  

Antal begravningar* 86 53 50 73 67  

Barn- och ungdomsverksamhet 2015 2014 2013 2012 2011  

Antal besök i öppen barn- och 

ungdomsverksamhet 

3 630 2 790 2 770 2 635 3 261  

Antal deltagare i barn- och 

ungdomsgrupper 

172 119 146 146 133  

Antal medlemmar i barn- och 

ungdomskör 

94 108 103 110 110  

Vuxenverksamhet 2015 2014 2013 2012 2011  

Antal allmänna grupper i 

vuxenverksamhet 

8 6 8 8 7  

Antal medlemmar i allmänna grupper 78 72 91 71 90  

Antal besök i öppen allmän verksamhet 1 400 1 300 1 300 1 300 1 150  

Antal medlemmar i vuxenkör 64 65 62 63 65  

In- och utträden 2015 2014 2013 2012 2011  

Antal aktiva inträden** 8 7 5 7 9  

Antal aktiva utträden** 41 46 59 53 63  

 
Siffrorna för kyrkliga handlingar är hämtade från KBOK:s statistikrapport för kyrkliga handlingar* och gäller för antal 

förrättade handlingar i församlingen. Även in- och utträden är hämtade från KBOK:s statistikrapport för in- och utträden**. 

Övriga siffror kommer från kyrkans statistikdatabas som är baserad på årsredovisning av församlingsstatistik.  



 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2015 Sida 5 

GUDSTJÄNST OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 

 
Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn (Psaltaren 145:2) 
 
Gudstjänstlivets centrum är Jesus Kristus och evangeliet om honom.  Dess målsättning är 
att väcka, stärka och manifestera tron på Jesus Kristus. Församlingen eftersträvar 
utifrån denna grundsyn öppenhet, mångas delaktighet och igenkännande i 
gudstjänstlivet. I gudstjänsten har församlingens undervisning, diakoni och mission sin 
kraftkälla.  Gudstjänsten och alldeles särskilt mässan är det i församlingens liv som 
tydligast uttrycker församlingens identitet och därför utgör församlingens centrum.  
 
Under år 2015 har totalt 517 (493) gudstjänster firats med sammanlagt 23 830 (22 879) 
deltagare. Huvudgudstjänst har firats alla söndagar och kyrkliga helgdagar enligt 
kyrkohandbok för Svenska kyrkan. I huvudsak används ordning för högmässa och 
familjegudstjänst. Antalet gudstjänstbesökare vid huvudgudstjänst har varit 6 493 
(6 553) personer. Antal deltagare per huvudgudstjänst har i genomsnitt varit 106 
personer. 39 av 61 huvudgudstjänster har firats med nattvard. Deltagande vid 
nattvardsfirande har ökat till 5 768 (4 390).  
 
Huvuddelen av församlingens gudstjänster firas i Älmhults kyrka, som är församlingens 
särskilda rum för gudstjänst och andakt. Kyrkan har hållits öppen i så hög grad som 
möjligt för besök och enskild andakt.  Vid två tillfällen under 2015 har huvudgudstjänst 
firats på annan plats än Älmhults kyrka, nämligen i form av friluftsgudstjänster vid 
församlingshemmet respektive Ormakullagården.  
 
Vid huvudgudstjänst (under terminstid) har barn i så hög grad som möjligt getts 
möjlighet till särskilt anpassad undervisning och deltagande utifrån sina egna 
förutsättningar i form av söndagsskola eller särskilda familjegudstjänster. Boende på 
Almgården och Nicklagården har getts möjlighet till deltagande i regelbundet 
gudstjänstliv. Möjlighet till sjukkommunion och enskild själavård har aktualiserats bland 
annat genom Kyrkbrevet, i predikan och annan undervisning.  
 
Kyrkomusiken ger sedan årtionden tillbaka karaktär åt församlingslivet i stort och 
gudstjänstlivet i synnerhet. Körernas medverkan förstärker gudstjänsternas karaktär av 
gemenskap och glädje samt inspirerar till ökad delaktighet för församlingen som helhet. 
Under 2015 har 27 (27) särskilda musikgudstjänster firats med 3 790 (3 665) deltagare 
(i huvudsak lördag eftermiddag).  
 
Ett stort arbete har lagts ned på att förbereda och genomföra församlingens 
gudstjänster. Präst, diakon, pedagog, assistent, musiker, husmor och vaktmästare har 
haft särskilda uppgifter. Till detta kommer många ideella medarbetare (kyrkvärdar, 
gudstjänstgrupp, körsångare i olika åldrar, konfirmander, konfirmandassistenter, 
diakonala grupper, deltagare ur barnverksamheten, söndagsskola m fl) och ett stort 
antal övriga gudstjänstfirare har i hög grad positivt bidragit till gudstjänstlivet.   
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Bland gudstjänstformer som använts under året kan utöver huvudgudstjänster nämnas 
musikgudstjänster, veckomässor med ungdomsinriktning, temagudstjänster, 
morgonbön med tillfälle till förbön mm. Gudstjänst har vid några tillfällen ordnats i 
samverkan med olika grupper i närområdet, till exempel skolor, Lions Club, 
hembygdsföreningen. Gudstjänster har så ofta som möjligt kombinerats med kyrkkaffe 
som ger tillfällen till social gemenskap.  
 
Huvudgudstjänsten har en relativt stark ställning i Älmhults församling. Deltagandet är 
numerärt stabilt sett över de senaste femton åren. Engagemang och delaktighet från 
mäniskor i olika åldrar har succesivt ökat. Man kan notera att det regelbundna 
deltagandet bland barn och ungdomar i huvudgudstjänsterna har ökat se senaste åren 
(bland annat genom medveten satsning på söndagsskola, familjegudstjänster och stark 
koppling mellan konfirmandassistenstarbetet och huvudgudstjänsten). Sedan 
millennieskiftet har deltagandet i huvudgudstjänst i Svenska kyrkans som helhet i 
genomsnitt minskat med omkring 50 procent, vilket är en djupt oroande utveckling.  
 
De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) har också dessa en 
relativt stark ställning, även om tendensen sett över flera år är vikande. Många års 
fokusering på konfirmandarbetet har gett resultat i en jämn och ganska stark ställning 
för konfirmationen. Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning har en mycket 
stark ställning De kyrkliga handlingarna har normalt hållits i Älmhults kyrka, kapellet 
eller i församlingshemmet.  
 
De kyrkliga handlingarna föregås alltid av samtal mellan präst och aktuell familj. Genom 
de kyrkliga handlingarna öppnas gång på gång värdefull möjlighet till kontakt med 
människor som annars sällan deltar i kyrkans liv och verksamhet.   
 
Kyrkotillhörigheten i Älmhults församling är låg i jämförelse med Kronobergs län i 
övrigt och strax under riksgenomsnittet. Huvudorsaken till detta är att en förhållandevis 
stor andel av befolkningen har rötter i andra länder än Sverige.  

 
Marcus Lejon, kyrkoherde   
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KYRKOMUSIK - ORGANISTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sancta Cecilia  
är kyrkomusikens skyddshelgon. Hon firas den 22 november. 

Den vanligaste framställningen av henne är när hon sitter och spelar orgel, som på denna 

 bild från en kyrka i Padova - den stad i Italien där Älmhults kyrkas förnämliga orgel byggdes. 

 

*     *     * 

 

Älmhults församling har som bekant två kyrkomusiker med vardera  

100 % tjänstgöring: en organist och en kantor. 

I min tjänst som organist ingår bland annat tjänstgöring vid  

 större delen av huvudgudstjänsterna  

 i stort sett samtliga begravningar 

 ansvar för kyrkans instrument 

 lunchmusik 

 konsertverksamhet  

 Mixturen  

 Oratoriekören  

 

  

http://4.bp.blogspot.com/-gDMXqEgZFHc/TsqkS6nQkSI/AAAAAAAAAtE/qoFwoJNJP-c/s1600/0124f22f6cb8be6f65a55175059b12dc_medium.jpg
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Naturligtvis ingår även ett antal andra uppgifter, men de ovan nämnda tillhör de tyngre bitarna 

och jag kommer därför i årets verksamhetsberättelse att kommentera just dessa delar av min 

verksamhet. 

Huvudgudstjänster 
Utan närmare kontroll av besöksfrekvensen, vågar jag påstå att församlingen är inne i en 

positiv trend. Inte bara antalet deltagare utan även närvaron av människor i olika åldrar och ett 

engagemang från olika ideella medarbetare är glädjande tecken. 

Musiken i gudstjänsten är av största vikt, såväl den instrumentala som den vokala och här kan 

naturligtvis fortfarande mycket göras.  

 

Begravningar 
Vi har fortfarande en mycket stor del kyrkliga begravningar i Älmhult och jag uppfattar det 

som att samarbetet med begravningsbyråerna fungerar bra.  

Önskemålen om musik är till stor del hämtade från populärmusiken och det har blivit en 

avsevärt mer (tids)krävande uppgift att i möjligaste mån framföra de önskade musikaliska 

inslagen vid förrättningar. Den tid när man frågade musikern om råd eller rentav lät 

honom/henne välja lämplig musik, är sedan länge borta. Ibland kan man uppleva det som att 

det finns en önskan om att den mer "kyrkliga delen" av akten om möjligt ska tonas ner.  

Musik på CD har vi lyckligtvis ännu inte i kyrkorummet och jag uppfattar det som att våra 

argument för aktens musikaliska utformning fortfarande respekteras och att de anhöriga är 

nöjda med vad vi "levererar".  

 

Kyrkans instrument 
Kyrkans värdefullaste inventarium är utan tvekan orgeln från Fratelli Ruffatti i Padova. 

Instrumentet har nu funnits i ca 5 år och detta stora och komplicerade instrument har 

acklimatiserat sig och klarat av all "intrimning" med den äran. Orgeln är självfallet en oerhörd 

tillgång i den musikaliska verksamheten och den har bidragit till att sprida Älmhults goda 

rykte i den kyrkomusikaliska världen. 

Regelbunden vård och service är av största vikt och en bra investering för framtiden. 

 

Lunchmusiken 
Elva månader om året har vi lunchmusik. Under året har vi utökat gruppen ideella 

medarbetare som svarar för den efterföljande lunchen. Denna grupp består nu av ett tiotal 

personer, vilket minskar såväl arbetsbördan som sårbarheten. 

 

Konsertverksamheten 
Kyrkan har ett ansvar för att verka som en motpol till all den kommersialism och ytlighet som 

präglar så mycket av dagens "kultur"-utbud. 

Vi satsar på kvalité i övertygelse om att det är detta som på sikt är det bästa.  

Nedan listas de konserter/ musikgudstjänster och lunchmusik under året för vilka jag haft 

ansvaret.  På denna plats kan medverkande nämnas som t ex Lunds Studentsångare, 
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biträdande organisten i Thomaskyrkan i Leipzig och Lunds Akademiska kör i ett program 

tillsammans med den fascinerande Erik Schüldt. 

 

Att en överväldigande majoritet av befolkningen i våra trakter ännu inte förstått vilket unikt 

utbud av högkvalitativ, levande musik kyrkan erbjuder, är väl tämligen uppenbart. Att sprida 

kännedom om detta, är en av många utmaningar! 

 

Lör 17 jan  kl 16 Konsert till förmån för Feed International 

Tors 29 jan kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen   

Tors 26 feb kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen  

Lör 28 feb kl 16 Konsert med Halmstads Vokalensemble, dirigent Göran 

  Persson 

Lör 21 mars kl 16 Konsert med Lunds Vokalensemble 

Tors 26 mars kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen 

Sön 19 april kl 18 Konsert med Oratoriekören och musiker från Malmö  

  Symfoniorkester, dirigent Per Gunnar Petersson.      

  Otto Olsson: Te Deum    Inträde 

Tors 30 april kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen   

  Valborgsmässoafton: Körsång och vårtal på Torget kl 20, på 

  Klockudden vid Stenbrohults kyrka kl 21 

Lör 23 maj  kl 16 Konsert med Lunds Studentsångare      Inträde 

Tors 28 maj kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen  

Sön 7 juni kl 19 Sommarkonsert med flera av församlingens körer 

Tors 25 juni kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen  

Tors 27 aug  kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen   

Lör 19 sep kl 16 Orgelkonsert med Stefan Kiessling, organist i Thomaskyrkan i 

  Leipzig 

Tors 24 sep kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen  

Sön 4 okt kl 10 Mässa i folkton med Mixturen, Stenbrohults kyrkokör och 

  folkmusiker 

Lör 17 okt kl 16 Konsert med Feed International, Paul Hagström, Jubilatekören  

Tors 29 okt kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen   

Lör 31 okt 17 ”Aftonland” Konsert för Allhelgonadagen med Lunds Akademiska 

kör, Cecilia Martin-Löf, dirigent, och Erik Schüldt, recitatör 

Lör 14 nov kl 16 Jubileumskonsert med Oratoriekören, Per Gunnar Petersson, 

  dirigent 

Lör 21 nov kl 16 Musikcafé i Församlingshemmet, Storgatan, med Elmekören     

Tors 26 nov kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen   

Lör 28 nov kl 18 Elme Storband 

Tors 17 dec kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen  

Sön 20 dec kl 18 Julsånggudstjänst ”Carols vid Betlehem” med Stenbrohults 

kyrkokör och Mixturen. Samma framförande dagen innan kl 18 i 

Stenbrohults kyrka 
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 Söndagen den 20 september framfördes Mässa i folkton i Stenbrohults kyrka av   

                    Mixturen och Stenbrohults kyrkokör. Sön 4 okt ägde samma framförande rum i Älmhults kyrka 

 

 

Mixturen 
Mixturen är en blandad vuxenkör med ett ganska konstant antal medlemmar: 

2012: 33          2013: 32          2014: 33          2015: 30 

 

Antalet sammankomster: 

2012: 42          2013: 49          2014: 48          2015: 50 

  

 Kören har framträtt offentligt ett stort antal gånger under året. Framförallt i Älmhults kyrka, 

men även i Stenbrohults kyrka, Församlingshemmet, på Torget, Klockudden i  Stenbrohult, 

Almgården samt Nicklagården: 

 

15 feb Fastlagssön 10, övning 8.30 

1 mars Gudstjänst 10, övning 8.30 

7 mars Lördag, resa till Göteborg och Kristina från Duvemåla 

22 mars Jungfru Marie beb.dag 10, övning 8.30 Mässa i folkton 

3 april Långfredagen 10, övning 8.30 

5 april Påskdagen 10, övning 8.30 

30 april Valborgsmässoafton, 14.15  Nicklagården, 15 Almgården  

 19.30 Övning på stationen, Torget 20, Klockudden 21 

7 juni Sommarkonsert 19, övning 17.30.  

  Efterföljande festligheter på Ormakullagården 

21 juni Sommarkören i Församlingshemmet 13.30, övning 12.30 

17 sep obs! Torsdag - samövning i Stenbrohults kyrka 19-21 inför Mässa i folkton 
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20 sep Mässa i folkton, Stenbrohults kyrka kl 10, övning kl 8.30.   

 Kördräkt eller folkdräkt 

4 okt Mässa i folkton, Älmhults kyrka kl 10, övning 8.30. Kördräkt eller folkdräkt 

 Efter mässan är alla välkomna på smörgåstårta i KBS 

18 okt De äldres dag, mässa kl 10, övning 8.30. Måltid efteråt i KBS, Ingmar Lendahls 

 "När man är en glad pensionär" 

1 nov Minnesgudstjänst med ljuständning kl 17, övning 15.30 

11 nov Öppet hus i Fh kl 19, Körsång, allsång, auktion, fika mm 

29 nov Första Advent, gudstjänst kl 10, övning 8.30.  

 Medverkan av Barnkören och Unga Röster 

16 dec 14.30 Körsång på Nicklagården 15.15 Körsång på Almgården 

17 dec obs! Torsdag - samövning i Stenbrohults kyrka kl 19-21 inför Carols 

19 dec 16 Övning i Stenbrohults kyrka 18 Carols 

20 dec 16 Övning i Älmhults kyrka 18 Carols      

 Efteråt gemensamt julbord i KBS, anmälan 

25 dec Julotta kl 7, övning i KBS 06.00 

 

Oratoriekören 
Oratoriekören grundades 1985 och firade följaktligen sitt 30-årsjubileum under 2015. 

Detta markerades med en festkonsert med framförande av Otto Olssons Te Deum, se nedan 

under 19 april, samt med en stor konsert lördagen den 14 november. Den senare var 

Oratoriekörens sista framträdande eftersom kören med denna konsert avslutade sin 

verksamhet.  

En 30-årig epok är alltså slut men den ersätts under vårterminen 2016 med Älmhults 

Vokalensemble. I denna kör ingår flertalet av medlemmarna från Oratoriekören samt några 

nya korister. Arbetssätt, övningsdag mm är dock något annorlunda i den nya kören och efter 

vårens försöksverksamhet utvärderas huruvida denna kör ska få en fortsättning eller ej. 

Nedan listas Oratoriekörens verksamhet under det gångna året. Till detta kommer ett antal 

extra repetitioner och annat som inte framgår av schemat. 

Antalet medlemmar har varit tämligen konstant under senare år och intagning har skett genom 

provsjungning. Idealet för kören, med dess inriktning och repertoar, har varit 4 x 8 = 32 

medlemmar.  

Antalet har varit: 

2012: 31     2013: 32          2014: 30          2015:32 

 

4 jan  17-20 Terminen startar 

1 feb 17-20 

15 feb 17-20 

1 mars 17-20 

8 mars 10 Gudstjänst, övning 8.30 

22 mars 15-20 Långövning med kvällsmat 

12 april 17-20 
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18 april 9-12   

19 april 15-17 Övning med orkester 

 18 Konsert med bl a Otto Olsson: Te deum, stråkar från Malmö Symfoniorkester 

 måltid efteråt, körens 30-årsjubileum 

10 maj 17-20 Körövning med ny repertoar och nya tag. Samtal om höstens körresa. 

24 maj  10 Gudstjänst (Pingstdagen), övning 8.30 

sön 23 aug 17 

fre  4 sep     kl. 17 avresa till Åhus 

sön 6 sep     hemkomst på em 

sön 20 sep   17 

sön 4 okt      17  

sön 25 okt    15 – 20  

lör 14 nov    16 konsert, övning 13-15 

 

Vår tid präglas av stora och snabba förändringar vilka påverkar människors värderingar och 

prioriteringar. Självfallet påverkar detta även Älmhults församling och dess kyrkomusikaliska 

verksamhet.  

Ett stort mått av lyhördhet och en ständig utvärdering och beredskap till omvärdering är 

nödvändiga ingredienser för ett fortsatt framgångsrikt arbete samtidigt som vi måste värna 

våra grundläggande värderingar och stundtals utgöra en motpol till den ytlighet, 

kommersialism och populism som präglar många samtidsfenomen.  
 

Per Gunnar Petersson 

Organist 

 

 

”Den som sjunger, ber dubbelt” 

Augustinus 354-430 

 

”Den som sjunger, skrämmer bort bekymren”  

Cervantes 1547 - 1616 
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KYRKOMUSIK - KANTORN 

Som musikansvarig för barn- och ungdomsverksamheten lämnar jag här en kort redovisning 

av något av det som hänt under året.  

 

Barnkören (4-7 år) 
Kören har under året bestått av ca 40 barn som sjunger upp ca 10 gånger under ett år i kyrkan 

eller i Församlingshemmet. Kören medverkar alltid vid Barnens Katedral som äger rum 2 

gånger per år. Detta är en mycket barnvänlig gudstjänst då dopänglar delas ut till alla barn 

som döpts nyligen i vår församling. Nytt för året är en aktivitet som vi kallar ”Pastakväll”. 

Det är en familjekväll då man äter kvällsmat 

tillsammans, pysslar, sjunger och ber. Mycket folk 

kom denna första gång, så det blir säkert en 

fortsättning på detta koncept även nästa termin. 

Små, blå stolar anpassade för barn har köpts in till 

kören som övar varje tisdag i Församlingshemmet 

(dock ej under loven). Amé de Mol (körsångare i 

Jubilatekören) har även detta år hjälpt mig så gott 

som varje vecka, och det är en nödvändighet för 

att ro det hela i hamn. Stor sångarglädje varje 

vecka!    

   

   Pastakväll i början av november  

 

 
 
Unga Röster (8-12 år) 
Denna kör består av ca 35 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, enligt 

tradition, på körläger till Hamneda tillsammans 

med barnkören i Stenbrohult. Detta år lärde vi in 

en nyskriven musikal ”Himlabus” som återigen 

blev en stor succé. Ca 700 skolbarn kom och 

lyssnade på de 3 föreställningar som vi gjorde i 

Stenbrohults och Älmhults kyrka. Vi framförde 

också musikalen vid St Luigis fotbollsskola i 

början av juni i Medborgarhuset i Liatorp.               

    

                                                Musikalen ”Himlabus” 
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Under december månad övade vi in ännu en nyskriven musikal 

”En lysande stjärna” som spelades upp för ca 300 förskolebarn. 

Den innehöll bland annat ”rappande” vise män som blev en stor 

succé. Även församlingen fick ta del av musikalen som också 

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 så gott som alltid 

kommer mycket troget till kyrkan vid uppsjungningar. De har 

en mycket god kördisciplin! 

  

 

 

 

 

”De tre vise männen” 

           

 
Jubilatekören (13-19 år) 
Jubilatekören har ca 25 körsångare.  Varje körövning inleds med fika och det är mycket 

uppskattat. Två gånger under terminen medverkade kören vid välgörenhetskonserter. På våren 

till förmån för Cancerfonden och på hösten 

tillsammans med Feed International. Vid båda 

tillfällena samverkade kören med olika solister. För 

tredje året i rad sjöng kören vid Påsknattsmässan. 

En spännande upplevelse för många där 

avslutningen med pizza är väldigt uppskattad! 

Kören är mycket aktiv vid församlingens 

konfirmandhelger samt vid de årliga 

konfirmationerna (4-5 st./år). I september månad 

reste kören på en Ungdomskördag till Jönköping 

och där fick tjejerna träffa andra ungdomar som 

sjunger samt lära sig många nya sånger. 

   

                             Ungdomskördag i Jönköping 26 sep. 

 

 

Under hela december är kören hårt anlitad vid luciatåg. Kören fick i år sjunga med Lions då 

de inte lyckades samla ihop några luciakandidater. Detta innebar att kören under 2 dagar gick 

24 luciatåg, bland annat på IKEA och på många äldreboenden i kommunen. Puh! Julkonserten 

tillsammans med Kulturskolans Unga stråkar och Lars-Erik Sundell i slutet av december var 

lika välbesökt som vanligt. Årets solist var Anna Ericsson. Kören avslutade sedan terminen 

med en Julnattsgudstjänst i kyrkan den 24 december kl. 23.00. En nyhet för i år som verkade 

gå hem hos folket i Älmhult.  
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                                                 Jubilatekören våren 2015 

 

 

 

Jag lägger mycket av min arbetstid på konfirmandarbetet i vår församling, som jag anser är en 

av mina viktigaste uppgifter.  Det blir många läger och konfirmandhelger och där har musiken 

tillsammans med orden en stor och viktig roll. Bland dagens ungdomar är stunder av 

eftertänksamhet en bristvara. Behovet av att bli sedda, få förbön och samtal är oerhört stort. 

Där har kyrkan och vi som anställda en mycket stor uppgift att ta oss an och vårda. Tack för 

ännu ett härligt år i en levande och aktiv församling!   

 

 

 

  

 

Mia Andersson 

Kyrkomusiker    
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KONFIRMANDARBETET 

Den 9 maj 2015 konfirmerades 21 ungdomar som läst 

under tisdagar höstterminen 2014 och vårterminen 

2015. 

 

Den 4 juli var det konfirmation för sommargruppen, 

som bestod av 38 konfirmander.  

Den 1 september 2015 hade vi 

konfirmandinskrivning för ungdomar födda 2001 – 

inbjudan gick ut till 75 stycken i vår församling som 

tillhörde denna årskull.  33 stycken anmälde sig till 

tisdagsgruppen, och 41 till lovläsningsgruppen. Den 

sistnämnda har tidigare kallats ”sommargruppen”, 

och har då haft tyngdpunkten på sommarlovets tre första veckor, med konfirmation första 

lördagen i juli. Som ”Lovläsningsgrupp” kommer nu läsningen att fördelas under veckorna 8, 

25 och 32 2016, och konfirmationen äger rum den 13/8. En ny och lite annorlunda satsning, 

men som framgår av antalet anmälda har det tydligen inte avskräckt.  

 

Antalet anmälda till våra grupper kan förvilla oss att tro att nästan 100% av de inbjudna 

anmält sig, men riktigt så väl är det inte. Elva stycken av konfirmanderna är skrivna i någon 

av våra grannförsamlingar. Men vi kan ändå glädjas åt att så pass många väljer att vilja 

konfirmeras, och över det intresse och engagemang de visat under lektioner, läger och annan 

verksamhet. Sedan hösten 2015 har Malin Johnsson också startat upp en ny verksamhet – 

”After School”, som innebär att ungdomar kan komma till Församlingshemmet direkt efter 

skolans slut för fika och en stunds gemenskap. Detta har mött mycket god respons, och såväl 

konfirmander, f d konfirmander som ungdomar som valt att inte konfirmeras fyller upp 

lokaliteterna varje tisdag. 

 

Lägerverksamheten är en viktig del av 

konfirmandtiden. För 2001:ornas del blev det 

ett läger för kommunens alla konfirmander på 

stiftsgården i Tallnäs 11-13 september. Efter 

denna intensiva start har sedan tisdagsgruppen 

träffats nära nog varje vecka, utom då de varit 

lediga från skolan.  

 

Konfirmandhelger har vi haft för båda 

grupperna. En sådan helg inleds på 

lördagsförmiddagen med morgonbön i kyrkan, 

därefter får de bekanta sig med kyrkan och 

dess närmiljö under en guidad tur, ledd av 

präst och kyrkvaktmästare. De får bekanta sig med kyrkan, kyrkogården och kapellet, och vi 

vill då också försöka förmedla något av vad dessa platser betyder.  

 

Under förmiddagen har vi också ett pass då konfirmanderna tillsammans med präst och 

kyrkomusiker går igenom gudstjänstens uppbyggnad och innebörd, och då de också får sjunga 
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igenom mässmusiken och några av de sånger och psalmer de får bekanta sig med under sin 

konfirmandtid. 

 

Efter en gemensam lunch tilldelas konfirmanderna sina uppgifter inför morgondagens 

gudstjänst – det handlar om texter, böner och meddelanden, praktiska uppgifter som att samla 

in kollekt och dela ut psalmböcker, osv.  

 

Efter söndagens gudstjänst brukar såväl konfirmander som deras familjer känna sig nöjda, 

glada och tillfreds, och vi undfägnar dem därför med ett matnyttigt fika i Kyrkbackssalen. Då 

får vi som ledare också möjlighet att presentera oss själva närmre, och gå igenom något av  

vad vi sysslat med tillsammans med konfirmanderna, och vad vi har för planer för den 

fortsatta tiden. Föräldrarna får också möjlighet att ställa frågor.  

 

Terminen avslutades med en julfest för konfirmanderna, ungdomsgruppen, assistenterna och 

Jubilatekören den 15 december.  

 

Under innevarande helg har lovläsningsgruppen alltså haft sin första läsvecka under skolornas 

sportlov. Denna vecka tillbringade de på Helsjöns Folkhögskola i Horred. Såväl konfirmander 

som ledare har uttalat sig mycket positivt både om lägrets innehåll och om logement, 

förplägnad och mottagandet på skolan.  

 

”Tisdagsgruppen” kommer att ha ett vårläger på EFS-gården i Åsljunga 8-10 april. De 

konfirmeras en månad därefter, lördagen den 14 maj.  

 

Mats Brown 

Komminister, krönikör, kateket 

                      

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konfirmander på läger födda 2001 
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UNGDOMSVERKSAMHETEN 

Assistentarbetet  
 

Efter konfirmationen inbjuds alla ungdomar att fortsätta som assistenter. Deras uppgift blir då 

att hjälpa till i församlingen på olika sätt, med allt från att ta hand om konfirmander, åka med 

som ledare på läger, ha hand om söndagsskolan samt ordna fika i diverse 

sammanhang.  Assistentarbetet blir verkligen en möjlighet för ungdomarna att fortsätta att 

växa i sin tro.  

Navet i detta arbete är tisdagssamlingarna. Från och med 2016 träffas vi varje vecka, men 

under 2015 var träffarna varannan tisdag. Under dessa träffar får ungdomarna relevant 

utbildning i allt från ledarskap till olika ämnen i den kristna tron. Som exempel kan nämnas: 

”Uppstod Jesus från de döda?”, ”Vad händer med mig när jag dör?” och ”Vad är lovsång?”. 

Tisdagskvällarna avslutades med en stilla mässa i församlingshemmet. 

 

En stor satsning som vi gjorde för våra äldre assistenter var en utbildningsresa till Israel. Åtta 

av de ungdomar som varit med längst, fick under hösten gå på Israelträffar med undervisning 

inför resan och sedan åka med under tio dagar till det heliga landet. Väl där guidades vi av 

Anders Sjöberg. Det var verkligen intensiva dagar! Flera av ungdomarna har beskrivit hur 

denna resa på ett avgörande sätt formade deras tro. Som motprestation fick de särskilt ansvar i 

assistentarbetet.  

 

Under hösten var det 50 stycken assistenter inskrivna hos oss, men vi hade kanske ett snitt på 

hälften som närvarade under tisdagssamlingarna. De flesta hjälpte dock till i något 

sammanhang. 
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After school 
 

Tisdagar från klockan 14.00 kan ungdomar från åk 7 och uppåt komma och fika, göra läxor 

och umgås tillsammans i Församlingshemmet. Detta är något som har fungerat väldigt bra och 

många ungdomar samlas varje tisdag. Ibland är det läxläsning och ibland spelar man t.ex. 

pingis. Ungdomarna uppskattar verkligen detta, särskilt fikat. I genomsnitt är det 30 

ungdomar varje vecka. 
 
 

 

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

församling för andra året. Antal deltagande barn var 130 st. och med antalet ledare låg siffran 

på närmare 160 involverade. Detta föll väl ut och barnen fick tillfälle att både bli skickliga 

fotbollsspelare och bekanta sig med kyrkan och den kristna tron. 
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VUXENUNDERVISNING 

Samtalsgruppen  
Under tjugotalet år har vi nu haft samtalskvällar i Församlingshemmet varannan torsdag. 

Under 2015 inledde vi med några samlingar med temat ”Utblick Heliga Landet”, som 

fungerade som förberedelser inför vår inplanerade Israelresa  i månadsskiftet oktober-

november. 

Under Fastan kom vi sedan att koncentrera oss kring Jesu sista vecka i Jerusalem och 

använde, förutom evangeliernas berättelser, Anders Sjöbergs bok ” I Korsets tecken” som 

studiematerial.  

Under höstterminen fortsatte vi med samlingar kring Det heliga landet. Detta mynnade alltså 

ut i att vi genomförde vår resa. Från Älmhult var vi tio stycken från vår vuxenverksamhet, 

jämte åtta assistenter från ungdomsverksamheten och två ungdomsledare. Totalt blev vi en 

grupp på drygt femtio personer som under elva dagar matades med kunskap och intryck under 

denna mycket givande rundresa.  

Väl hemkomna kom jag att insjukna och återkom inte till församlingsarbetet förrän i februari 

2016, men under min sjukfrånvaro har Johannes Leckström på ett förtjänstfullt sätt tagit hand 

om samtalskvällarna (att han gjort det på ett förtjänstfullt sätt har intygats av de som  

närvarat).  Det blev också en sedvanlig terminsavslutning i festlig och 

gemenskapsbefrämjande anda. 

 

Inbjudna föredragshållare 
Under Askonsdagen den 18 februari fick vi efter mässan möjlighet att lyssna på ett föredrag 

av docent Rune Söderlund. Detta har blivit något av en tradition, och i år handlade det om 

”Nathan Söderblom och Kristi pinas historia.”  

Söndagen den 22 februari var det en konsert till förmån för Cancerfonden i Älmhults kyrka. 

Vid detta tillfälle gästades vi också av Per Helgoson, som uppmärksammades då han 

medverkade i SVT:s programserie ”När livet vänder.” I Kyrkan fick vi nu åter tillfälle att höra 

honom berätta om sin lille son Jonas sjukdom och död,  och hur Per och hans familj fick 

kraften att leva vidare.  

Den 17 mars besökte Anders Sjöberg vår församling. Han är en välkänd bibellärare, och vi 

har som framgår ovan använt oss av hans studiebok ”I Korsets tecken” under våren 2015. 

Anders föredrag kom att ge ytterligare fördjupning och inspiration för våra studier.  

 

Mats Brown 

Komminister, krönikör, kateket 
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MISSION 
 
Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen” (Johannes 17:18) 
 
Till församlingens missionsuppdrag hör att föra nya generationer till Jesus Kristus 
genom att inbjuda till dopundervisning och dop, konfirmation och ett sakramentalt 
kyrkoliv.  Älmhults församling ser sig inställd i det sammanhang som Jesus angav, då han 
bad ”Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen...” (Johannes 
17:18).  
 
Sändningen utgår från gudstjänsten som alltid innehåller en sändning i välsignelsens 
form. Församlingens primära missionsuppdrag gäller den lokala församlingens område 
och de människor som bor eller tillfälligt vistas inom detta. Församlingens medarbetare 
(anställda, förtroendevalda och ideella) har alla ett stort och gemensamt ansvar som de 
viktigaste redskapen för att visa vägen och uppmuntra andra människor till ett liv i 
Kristi efterföljd och kyrkans gemenskap.  
 
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 och 
kontaktuppgifter lämnas 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. Kyrkan har hållits öppen i så hög grad som möjligt med möjlighet till 
ljuständning, förbönslåda och tillgång till bokbord. 
 
Älmhults församling markerar mot alla människor öppenhet med ett inbjudande 
förhållningssätt i riktning mot ett tydligt centrum i Jesus Kristus. Församlingen har 
genom kollekter, förbön och anslag lämnat stöd åt internationell diakoni och mission 
bland annat genom Svenska kyrkans internationella arbete.  
 
Älmhults kyrka är den tydligaste manifestationen för kristen närvaro i bygden. 
Närmiljön runt kyrkan och kyrkogården har tillsammans med kyrkobyggnaden en 
uppgift att vittna om församlingen som en öppen och inbjudande gemenskap. 
Församlingen är angelägen om att kyrkobyggnaden och andra byggnader som ägs av 
församlingen är i gott skick och i sina funktioner får vittna om inte bara ett historiskt 
förflutet utan framför allt om församlingen som en levande realitet i nutiden. 
Förberedelser har pågått under året för kommande renoveringar av församlingshemmet 
och kyrkan.  
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DIAKONI 

Under verksamhetsåret 2015 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 20 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 av Eva Spångberg ”Tack för 

livet du gav mig” och fortsatte med boken ”Förlåt” av Margareta Melin. 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 ”Sommarresor” för de 

boende på Almgården, Nicklagården och Loshult. 

Och bjöd själva in de som bor ”hemma”.   Detta år 

blev det fyra resor och deltagarna fick välja vilken 

dag de ville följa med på. Därför blandades 

deltagare från de olika boendena. Anhöriga och 

personal var också välkomna att följa med. Vi var i 

år 82 st betalande deltagare (81 st: 2014, 76 st: 

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

till Sjöstugans camping för att dricka kaffe. Vi hade 

med oss egna blommor till borden som vi 

samtalade om och vi sjöng till gitarr vid något tillfälle. Upplägget att deltagarna fick välja resa 

gjorde att det blev jämnare grupper och lättare att genomföra, även om det för oss var mer 

arbete att få ihop resorna.  

 

Vår egen resa för diakonigruppen, trivselgruppen, kyrkvärdar m fl gjordes dels med 

kontraktsdag i Moheda den 29 april, då ca 12 st var med, och en inbjudan till hantverksdag 

med program på Tallnäs då 16 st följde med. 

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

deltagare. Under hösten fick vi många deltagare och beslöt dela gruppen i två grupper med  

4 st respektive 5 st deltagare. Ledare har varit Agneta Grimberg och Karin Bordon, 

Stenbrohult. Vi (Älmhults församling) erbjuder även övriga församlingar i kommunen att 

deltaga i grupperna. 
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Stilla dag  
Den 7 februari hade vi en Stilla dag i vårt församlingshem. Vi var 7 st deltagare och temat för 

dagen var ”Att bli buren”. 

 

 

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, särskilt när det är ett sångprogram, men 

även från andra platser om det är möjligt. Programmen under året har varit: 

- 30 januari ”Vita korset” Niclas Rosenbalck berättade och visade bilder (140 pers) 

- 27 februari ”1950-talet – Framstegstro och kärnvapenhot” Karin och Gunnar Stensson, Lund 

sjöng och berättade (28 pers) 

- 27 mars ”HOPE 587” Anneli Johnsson, Hallaryd berättade (40 pers) 

- 24 april ”Körhänget” SPF-kören Älmhult sjöng (75 pers) 

- 28 augusti ”86 dagar i Costa Rica” Sofia Ericsson, Sällhult berättade och visade bilder  

  (25 pers) 

- 25 september ”En resa i Christina Nilssons liv – en megastjärna av sin tid”   

Mats Nässert berättade (56 pers) 

- 6 november ”Vad hände Nååsutvandrarna i Jerusalem?” Cecilia Tireus, 

Helsingborg berättade (40 pers) 

- 27 november Osby PRO-kör sjöng (52 pers) 

 

 
Pilgrimsgrupp 
Pilgrimsgruppen har träffats under året och skrev tillsammans ihop en 

vandring för Norregårds kyrkogård. Det blev olika skyltar med tema 

med olika verser från Psaltaren tillsammans med bilder som Christina 

Hygård, Eva Dickner och Ing-Marie Svensson målat. Skyltarna stod 

uppe över sommaren och vandringen invigdes i samband med 

gudstjänsten den 14 juni, vi var 17 st då. 

 

 
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 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. 

 

Under året har Trivselgruppen samlat in 29 800 kr genom brödauktioner, kollekt vid sina 

samlingar och caféerna och med hjälp av det stora höstlotteriet, stöpta ljus och brödauktion. 

31 500 kr har fördelats på bl a Fontänhuset, Jul/Resa i gemenskap, Sv Kyrkans internationella 

arbete, Abrigo, Den gode Herdens skola och Open doors.  På våren var Trivselgruppen med 

på Allbo/Sunnerbos kontraktsdag i Moheda. 

Ledare för Trivselgruppen har varit Marcus Lejon. 
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Sommarcafé 
Till sommarcaféerna kom ca 200 personer och insamlingen blev ca 

3 000 kr. Programmet för sommarcaféet var: 

7 juli Agunnaryds SPF-kör under ledning av Margareta Björk 

14 juli Dan Krantz ”En bukett sommarsånger” 

21 juli Donald Hummel, Emmaboda ”Från visa till musikal” 

28 juli Sommarvisor med Anna Ericsson  

 

 
Gravinventering 
I samband med kyrkogårdsvandringarna påbörjades 2013 en 

inventering och dokumentation av den kunskap som många i vår 

församling har om gamla gravar. En öppen grupp har fortsatt att 

samlas vid några av måndagscaféerna under våren för att samla och 

skriva ner denna kunskap. Kerstin Dahlborg gör ett stort arbete med att renskriva all 

information och fakta och Olle Dahlborg redigerar och sammanställer.  

Under Allhelgona-kaffet i kapellet visades ett bildspel med bild och text på några av de 

gravplatser vi dokumenterat. 

 
Övrigt  
Under våren 2014 fick vi många nya möten i vårt samhälle när det kom migranter till 

Älmhult. Många i vår församling har pratat med dem och vi har på olika sätt försökt hjälpa. 

Men allt kan vi inte och allt vill de inte ta emot heller. Vi försökte under hösten bjuda in till 

två kvällar i KBS för möjlighet att duscha och få lite varm mat. Även Röda Korset var med 

och bidrog med kläder och skrivmateriel som migranterna ville ge till sina barn till jul. 

Det är svårt att veta hur man hjälper och inte stjälper. Vår linje nu är att hjälpa genom de 

organisationer som finns i Rumänien.  

 

Diakonigruppen var också på besök i Traryd och lyssnade till Helen Olsson som varit i 

Rumänien med organisationen ”Hjärta till hjärta” och som berättade om deras arbete i 

Paulesca. 

 

 

Agneta Grimberg, Diakon 
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BARNVERKSAMHETEN 

Ceciliagruppen 
Varje måndag träffas barn här från 

3-5 års ålder. Under 2015 har 23 

barn varit med och träffats 36 

gånger. Barnen sjunger, pysslar och 

leker mycket. Vi har en samling och 

pratar om berättelser från bibeln. 

Både vi och barnen upplever att det 

är en mycket rolig och viktig 

verksamhet där vi förmedlar 

kyrkans budskap.  

 

 

 
 
Öppen förskola 

Här träffas mer än 40 barn och deras föräldrar, både 

mammor och pappor, under 3 gånger per vecka för att 

pyssla, leka, sjunga och umgås. Här skapas en mötesplats 

för många familjer och olika kulturer och åldrar. Det är 

fantastiskt roligt och utmanande att jobba och stimulera 

barn i såhär olika åldrar. Vi bjuder in regelbundet till 

familjegudstjänsterna och anknyter till kyrkoåret.  

             

 
  



 

 

 

  

Sida 26                                                                                         Verksamhetsberättelse 2015 

Miniorerna 
En gång i veckan träffas 13 barn i åldrarna 6-8 år, både killar och tjejer, för att pyssla, baka, 

sjunga och läsa berättelser ur någon bra bok med bibelberättelser. Pysslet brukar kopplas till 

den berättelse vi pratar om. Barnen har mycket egna funderingar och frågor som de vill ha 

svar på, t.ex. ”Hur ser Gud ut?”. Man vet aldrig vad som väntar när de kommer och det är ett 

väldigt varierande arbete. Vi besöker också kyrkan minst 2 gånger om året.  Både miniorer 

och juniorer deltar ibland i gudstjänsterna på söndagarna. 

 

 

Juniorerna 
Juniorerna är en uppföljande grupp efter miniorerna som barnen byter 

till när de fyllt 9 år. Det är mycket pyssel, men här kan man också 

vidare prata mer om Gud och tron. Fikastunden är mycket viktig här 

då vi samtalar om olika saker. Vi har mycket aktiviteter, t.ex. 

brännboll, grillning och övernattning. Ibland har vi temadagar, t.ex. 

Noas ark, med andra minior- och juniorgrupper i kontraktet. Vi 

besöker också kyrkan minst 2 gånger om året. Både miniorer och 

juniorer deltar ibland i gudstjänsterna på söndagarna. 

 

 

PRAO-elever 
Ibland har vi PRAO-elever från åk 8 och 9 som följer med oss en 

vecka. 

 

 
Kontraktet 
Barnledarträffar och kurser ordnas för personalen i kontraktet. Vi byter idéer och tips med 

barnledare i andra församlingar. 

 

Familjegudstjänster 
Nästan varje gång vi inte har 

söndagsskola så är det 

familjegudstjänst. Vi har också 

provat med pastakväll som blev en 

hit och ska genomföras en gång per 

termin framöver. Vi har också alltid 

sommarfest/julfest i slutet av varje 

termin. Vi samarbetar mycket med 

Mia Andersson och hennes körer 

som är ett otroligt lyft i kyrkan. Vi 

planerar tillsammans med prästerna 

en predikan som ska passa barnen. 

Nu har det varit mycket prat om 

barnkonsekvensanalys och vi 

försöker verkligen ha den i tanken 

när vi planerar. Vi vill att så många 

barn som möjligt ska vara delaktiga i familjegudstjänsterna och i Barnens katedral.  
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Skolbesök 
I år har det varit mycket bibeläventyr men vi 

har också vid flera tillfällen bjudit in 

skolorna till kyrkan, då Mia Andersson med 

sina körer har framfört olika musikaler om 

bibelberättelser. Skolorna blir bättre och 

bättre på att komma till kyrkan när de bjuds 

in. Det tycker vi är mycket roligt. 

 

 

 

 
 
Söndagsskolan 

”Låt barnen komma till mig och hindra dem 

inte. Himmelriket tillhör sådana som dem” 

(Markus 10).” Det är det som är målet; att 

barnen ska få en naturlig del i gudstjänsten. 

Malin och Annelie förbereder söndagsskolan 

och utgår från temat för söndagen. Barnen ska 

vara delaktiga i gudstjänsten och lära sig 

något om söndagens tema. Vi har även i år 

bjudit in alla barn att komma även om 

föräldrarna inte besöker gudstjänsten. Vi 

håller på från 09.30-11.30. Söndagsskolan har 

genomförts ca 3 av 4 söndagar under året med 

ett snitt på ca 15 barn.  

 

 

 

Sammanfattande tankar 
Det har varit ett ganska tufft år för personalen i barnverksamheten. Vid julen bestämdes det 

att församlingshemmet ska renoveras och vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar. 
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BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN 

 

Begravningar 
Antalet avlidna folkbokförda i Älmhults församling har varit 85 st. (62) 

Det har hållits 72 (51) begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning. 

Av dessa var 58 (41) kremationer och 14 (10) jordbegravningar. 

År 2015 genomfördes 4 (5) begravningar i annan ordning än Svenska kyrkans. 

 

Agneta von Horn 

Kanslist 

 

 

Statistik över gravsättningar på kyrkogården 
 

 

 
 

 

Typ/år 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kista 35 33 25 30 19 22 28 22 13 16 

Urna 12 13 13 27 22 28 17 18 19 26 

M-lund 19 16 20 23 46 31 27 30 37 43 

Tot 66 62 58 80 87 81 72 70 69 85 
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VAKTMÄSTERI 

 

Vi inom vaktmästeriet känner oss nöjda med det vi utförde 2015. Som vanligt har vi mycket 

att göra året om vilket är stimulerande. 

Här följer några händelser som var lite utöver det vi normalt sysslar med: 

 

Vi har haft samma personalstyrka som 2014, men under våren kom även Lena Blomström att 

ingå i vaktmästeriet. Lena jobbar som lokalvårdare/husmor.  

 

I mars var vi på vaktmästardag i Moheda där vi träffade kollegor från Allbo-Sunnerbo 

kontrakt. 

 

Vi åkte också på kurser i Alvesta och Växjö om kyrkogårdens skötsel och hur vi skall hantera 

återlämnade gravrätter. 

 

Nytt kistgravkvarter anlades och en bokhäck planterades. 

 

Det har blivit en hel del återlämnade gravrätter sista tiden så av utrymmesskäl har vi 

transporterat upp en hel del gamla gravstenar till Norregård. De ligger nu i snygga rader på en 

grusyta. 

 

Jonas var på ett längre samverkansmöte mellan Älmhults församling och begravningsbyråerna 

för ett ännu bättre samarbete. 

 

Efter stora problem med vatten på Norregård grävdes en ny vattenledning ner från brunnen 

vid ekonomibyggnaden upp till dammen. 

 

Jonas Svensson 

Daniel Johansson 

Michael Johansson 

Vaktmästare 
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MEDARBETARE OCH PERSONAL 
 

Älmhults församling har under 2015 haft 15 (15) tillsvidareanställda varav 10 (10) inom 

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

administration. Till detta kommer flera hundra ideellt arbetande medarbetare. Ny ordförande i 

kyrkorådet blev den 1 januari 2015 Christina Rosén. Tidigare ordförande Johan Grimberg 

kvarstår som ledamot.  

 

2015 och i synnerhet andra halvåret har präglats av flera förändringar i personalgruppen. 

Komminister Karl-Henrik Wallerstein är sedan 1 september tjänstledig för studier och för att 

prova annan tjänst. Johannes Leckström påbörjade samtidigt tjänst som vikarierande 

ungdomspräst. I slutet av året avled förskollärare Ing-Marie Svensson som sedan 1995 varit 

knuten till församlingens barnverksamhet. Denna tjänst är ännu inte återbesatt. Andra 

medarbetare har under året drabbats av ohälsa med sjukskrivning som följd. 

 

Församlingen tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal. Systematiskt arbetsmiljöarbete har 

bedrivits under hela året. Hälsoringen har i detta sammanhang varit en viktig extern resurs. 

Under slutet av 2015 gjordes en hälsoundersökning av alla anställda, samt en omfattande 

kartläggning av Älmhults församling ur de anställdas perspektiv. Den visade bland annat att 

alla anställda upplever god trivsel på arbetsplatsen.  

 

Personalmöte har under kyrkoherdens ledning hållits varje onsdag. Under året har under 

ledning av egen personal eller andra sakkunniga personer relevanta utbildningar hållits. Under 

september gjordes en personalresa till Uppsala, bland annat med deltagande i kyrkomötets 

högtidliga inledning.   
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Dopträff i församlingshemmet 

 
Familjegudstjänst med dop 

 

 
Familjemässa 23 e Trefaldighet med Jubilatekören 

och Unga Röster 

 
Julfest i församlingshemmet 

 
Kyrkkaffe på Tacksägelsedagen 

 
Kyrksoppa med Laila Svensson och Marcus Lejon 

 
Söndagsskola i sommartältet 

 
Trollerishow vid Älmhultsdagarna 

 



 

 

 

 


