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INLEDNING 

Detta dokument utgör verksamhetsberättelse år 2016 för Älmhults församling, som är en del av 

Växjö stift, Allbo-Sunnerbo kontrakt och Svenska kyrkan.   

 

Grunddokument för Älmhults församling är församlingsinstruktionen. Församlingen har även 

uppdraget att vara huvudman för all begravningsverksamhet inom det geografiska området 

Älmhults församling. I församlingsinstruktionen 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.  

 

Församlingens möjlighet att verka i enlighet med församlingsinstruktionen har tack vare  

Guds nåd och många goda medarbetare varit betydande. Under år 2016 firades över 500 

gudstjänster med mer än 23 000 gudstjänstdeltagare. Med stor tacksamhet kan vi notera en 

fortsatt relativt stark ställning för söndagens huvudgudstjänst. Vidare har dop och konfirmation 

en mycket stark ställning i jämförelse med riket som helhet. Antalet utträden har varit betydligt 

större än under föregående år, samma trend har funnits i hela Sverige.  

 

Med några verser ur en psalm som blev viktig för mig under året som gått välkomnar jag dig att 

ta del av denna verksamhetsberättelse för år 2016.  

 

Bar du min börda, led du min nöd, gick du för mig i den bittraste död, Herre, vem är jag,                 

om jag försmår villigt att följa den stig där du går, villigt att följa den stig där du går? 

 

Sprängde du dödens bojor och band, kom du med ljus från de levandes land, slog du den död 

som väntar ock mig, Herre, till vem skall jag gå utom dig, Herre, till vem skall jag gå utom 

dig?  

(Svensk psalm 282:1,4) 

 

För Älmhults kyrkoråd den 9 maj 2017 

 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 

 
 

>>>+<<< 
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STATISTISKA UPPGIFTER 

Allmänna förutsättningar 2016 2015 2014 2013 2012 

Total folkmängd per den 31 dec. (antal) 9 167 8 996 8 885 8 747 8 714 

Tillhöriga per den 31 december (antal)  5 527 5 745 5 876 5 962 6 044 

Tillhöriga per den 31 december 

(andel av invånare, %) 

60,3 63,9 66,1 68,2 69,4 

Gudstjänster 2016 2015 2014 2013 2012 

Antal gudstjänstbesökare vid huvudgtj. 5 942 6 493 6 553 6 085 5 993 

Antal huvudgudstjänster 59 61 59 59 61 

Besökare per huvudgtj. i genomsnitt 101 106 111 103 98 

Antal gudstjänstbesökare vid övriga gtj. 11 785 11 691 11 494 13 344 12 617 

Antal övriga gudstjänster 377 355 344 330 325 

Varav antal musikgudstjänstbesökare 3 181 3 790 3 665 5 118 3 835 

Varav antal musikgudstjänster 27 27 30 29 30 

Varav antal familjegudstjänstbesökare 1 601 1 680 1 885 1 637 1 367 

Varav antal familjegudstjänster 8 9 9 8 7 

Kyrkliga handlingar 2016 2015 2014 2013 2012 

Antal besökare vid kyrkliga handlingar 5 528 5 291 4 832 5 016 5 699 

Antal kyrkliga handlingar 84 101 90 74 106 

Antal döpta* 39 49 60 48 39 

Antal döpta av antal tillhöriga eller antecknade 

vid årets slut % 

89,7 82,5 83,1 92,5 68,1 

Antal konfirmander* 72 59 54 64 56 

Antal vigslar* 6 8 5 2 4 

Antal begravningar* 53 77 53 50 73 

Barn- och ungdomsverksamhet 2016 2015 2014 2013 2012 

Antal besök i öppen barn- och 

ungdomsverksamhet 

3 546 3 630 2 790 2 770 2 635 

Antal deltagare i barn- och ungdomsgrupper 196 172 119 146 146 

Antal medlemmar i barn- och ungdomskör 95 94 108 103 110 

Vuxenverksamhet 2016 2015 2014 2013 2012 

Antal allmänna grupper i vuxenverksamhet 8 8 6 8 8 

Antal medlemmar i allmänna grupper 72 78 72 91 71 

Antal besök i öppen allmän verksamhet 1 500 1 400 1 300 1 300 1 300 

Antal medlemmar i vuxenkör 58 64 65 62 63 

In- och utträden 2016 2015 2014 2013 2012 

Antal aktiva inträden** 5 8 7 5 7 

Antal aktiva utträden** 78 41 46 59 53 

 
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. 

 
SÄRSKILD NOTERING GÄLLANDE KYRKOTILLHÖRIGHET 

 
59 procent av den minskade kyrkotillhörigheten 2015-2016 har sin orsak i in- och utflyttning, 13 procent relaterar till 

generationsväxling dop/dödsfall och 28 procent av minskningen relaterar till utträden. Under perioden 2012-2015 har 

församlingen minskat med 517 personer. 47 % av minskningen beror på utträden, medan 53 procent av minskningen beror på 

andra faktorer än utträden (se ovan).  
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GUDSTJÄNST OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 

Kristus lever underbara ord (Svensk psalm 152:1) 

 

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 särskilt 

mässan är det i församlingens liv som tydligast uttrycker församlingens identitet och därför 

utgör församlingens centrum.  

 

Under år 2016 har totalt 518 (493) gudstjänster firats med sammanlagt 23 255 (22 879) 

deltagare. Samtliga sön- och helgdagar har huvudgudstjänst firats och antalet 

gudstjänstbesökare vid huvudgudstjänst har varit 5 942 (6 493) personer. Antal deltagare per 

huvudgudstjänst har i genomsnitt varit 101 (106) personer.  

 

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.  Huvudgudstjänst har firats alla söndagar och kyrkliga helgdagar 

enligt kyrkohandbok för Svenska kyrkan. I huvudsak används ordning för högmässa och 

familjegudstjänst. 40 (39) av 59 (61) huvudgudstjänster har firats med nattvard.  

 

Vid två tillfällen under 2016 har huvudgudstjänst firats på annan plats än Älmhults kyrka, 

nämligen i form av friluftsgudstjänster vid Församlingshemmet respektive Ormakullagården.  

 

Vid huvudgudstjänst under terminstid har barn 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 

särskilda gudstjänster. Möjlighet till sjukkommunion och enskild själavård har aktualiserats 

bland annat genom Kyrkbrevet.  

 

Den kyrkomusikaliska verksamheten, med bland annat körsång, förstärker gudstjänsternas 

karaktär av gemenskap och glädje samt inspirerar till ökad delaktighet. Under 2016 har 27 (27) 

särskilda musikgudstjänster anordnats med 3 181 (3 665) deltagare (i huvudsak lördag 

eftermiddag).  

 

Präst, diakon, pedagog, assistent, musiker, husmor och vaktmästare har haft särskilda uppgifter 

i förberedelse och genomförande av gudstjänster. 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 som i hög grad positivt bidragit till gudstjänstlivet.   
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Bland gudstjänstformer som använts under året kan nämnas huvudgudstjänster, 

musikgudstjänster, ungdomsgudstjänst, friluftsgudstjänster, temagudstjänster, morgonbön med 

tillfälle till förbön mm. Gudstjänst har vid några tillfällen ordnats i samverkan med olika 

grupper i närsamhället, till exempel skolor, Lions club, hembygdsföreningen. Gudstjänster har 

så ofta som möjligt kombinerats med kyrkkaffe som ger tillfällen till social gemenskap.  

 

De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) har även dessa normalt 

hållits i Älmhults kyrka, kapellet eller i Församlingshemmet. Av de kyrkliga handlingarna har 

dop, konfirmation och begravning en stark ställning i jämförelse med riket som helhet. 90 

procent av de barn som fötts och där minst en förälder är kyrkotillhörig i församlingen har 

döpts (63 procent är motsvarande i riket). 70 procent av de kyrkotillhöriga i årskullen 

konfirmerades 2015 (43 procent motsvarande i riket).  

 

De kyrkliga handlingarna föregås alltid av samtal mellan präst och aktuell familj. Genom de 

kyrkliga handlingarna öppnas ständigt på nytt möjlighet till kontakt med många som mera 

sporadiskt eller sällan deltar i kyrkans liv och verksamhet.   

 
Marcus Lejon, kyrkoherde  

Jubilatekören 
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KYRKOMUSIK - ORGANISTEN 

Älmhults församling har en omfattande kyrkomusikalisk verksamhet. Jag redogör här för de 

delar som ligger inom organistens ansvarsområde.  

Bilden nedan är hämtad från Sommarkonserten på Nationaldagen 2016. Medverkande körer är 

Unga Röster, Jubilatekören och Mixturen, dvs tre av församlingens fem körer.  

Detta är ett av ganska få generationsöverskridande arrangemang vi har i församlingen. Då det 

upplevs som positivt av alla berörda parter, är detta något som vi förmodligen bör satsa mer på 

- inte bara inom musikområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertverksamheten 
Vi har under året haft ett omfattande utbud av konserter och musikgudstjänster vilka har varit 

av högst varierande karaktär med åtskilliga musikstilar representerade. Uppslutningen bedömer 

jag som god. Jag har börjat att mer konsekvent använda mig av sociala medier för att sprida 

kännedom om verksamheten och tror mig därigenom i viss mån ha nått nya grupper av 

människor. Det är dock för tidigt att dra slutsatsen att vi skulle kunna minska på 

annonseringskontot i budgeten. 

Vi har ganska ofta någon form av "kaffemingel" efter våra konserter, vilket är mycket 

uppskattat, och jag känner stor tacksamhet gentemot de tjänstvilliga medarbetare vi har, vilka 

ställer upp och tar ansvar för detta. 

Att Sveriges Radio den 16 april spelade in en orgelkonsert, är väl ett kvitto så gott som något 

på såväl instrumentets som exekutörens kvalité. Konserten kommer att sändas i P2 under 2017. 

  

Sommarkonsert 2016 
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Tors 28 jan kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 

 

Lör 13 feb kl 16 Konsert med Palaestra Vokalensemble, Lund,   

Cecilia Martin-Löf, dirigent 

 

Tors 25 feb kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen  för 50 kr 

 

Lör 12 mars kl 16 Konsert med Unga Stråkar under ledning av Lars-Erik Sundell,  

  Mary Chard Petersson, orgel och piano 

 

Tors 31mars kl 12.10  Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 

 

Lör 9 april kl 16 "Våra hjärtans förlorade slag" med Therese Lejon,   

  Paul Hagström och Emma Lundbeck  

 

Lör 16 april kl 16 Orgelkonsert med Mary Chard Petersson.  

  Konserten spelas in av Sveriges Radio 

 

Sön 24 april kl 14  Musikalen ”Blommor och skratt” Unga Röster och 
Glädjesångarna 

 

Tors 28 april kl 12.10  Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 

 

Lör 30 april,  Vårsånger av Mixturen och Stenbrohults kyrkokör: 

Valborgsmässoafton Torget kl 20 och Klockudden vid Stenbrohults kyrka kl 21  

 

Lör 14 maj kl 18 Vårkonsert i Församlingshemmet, Storgatan, med Älmhults  

  Vokalensemble under ledning av PG Petersson   

 

Tors 26 maj kl 12.10  Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 

 

Mån 6 juni,  

Nationaldagen kl 19  Sommarkonsert med Unga Röster, Jubilatekören och Mixturen 

 

Lör 18 juni kl 16 Orgelkonsert med Christopher Herrick, London 

 

Tors 30 juni kl 12.10 Lunchmusik med Andrew Canning, Uppsala, samt efterföljande 

lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 

 

Tors 25 aug kl 12.10  Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 
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Tors 1 sep kl 19 Konsert med den kända sångerskan Sofia Karlsson.  
  I samarbete  med Älmhults kommun, Musik i Syd m fl.  
   
Tors 29 sep kl 12.10 Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen  för 50 kr 

 

Lör 15 okt kl 16 Bluegrass  -  Country&Western-musikens rötter.  

  Andliga sånger i traditionell amerikansk stil med Therese Lejon m fl 

 

Tors 27 okt kl 12.10  Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 

 

Lör 29 okt kl 16 Orgelkonsert med Marcus Torén  

 

Lör 5 nov kl 16 Musik i allhelgonatid. Ida Sundell, violin, med flera musiker 

 

Lör 12 nov kl 16 Konsert med Skatelövs Spelmanslag 

 

Lör 19 nov kl 18 Konsert med orkester från Venedig tillsammans med Älmhults  
  Vokalensemble och solister.  Antonio Vivaldi: Gloria.      

 
 
Tors 24 nov kl 12.10  Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 
 

Lör 26 nov kl 18 Konsert med Elme Storband 

 

Lör 10 dec kl 17 Luciafirande med körsång av Jubilatekören 

 

Lör 17 dec kl 18 Julsånggudstjänst Carols vid Betlehem med Mixturen och  
  Stenbrohults kyrkokör. 
  Samma framförande i Stenbrohults kyrka sön 18 dec kl 18 
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Tis 20 dec kl 19 Julkonsert med Jubilatekören och Unga Stråkar 

 

Tors 22 dec kl 12.10  Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 

 

Mån 26 dec kl 16 Musikgudstjänst, solosång av Emelie Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunchmusiken 
Denna verksamhet fortsätter på samma sätt som tidigare. Med utgången av 2016 har vi 

avverkat 21 år av lunchmusik. Gruppen ideella medarbetare, drygt 10 personer, utför ett stort 

och mycket uppskattat arbete då de erbjuder förstklassig lunch i anslutning till musiken i 

kyrkan. 
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Mixturen 

Mixturen är en av församlingens två blandade vuxenkörer. Till denna kör är i princip alla 

välkomna utan speciella inträdesprov. 

Antalet medlemmar är tämligen konstant och pendlar runt 30. Under det gångna året har vi haft 

29 medlemmar. Antalet repetitioner har varit 40 och kören har gjort 19 offentliga 

framträdanden, företrädesvis i Älmhults kyrka men även på andra platser. Körens 

framträdanden på Almgården och Nicklagården är mycket uppskattade.  

Samarbetet med Stenbrohults kyrkokör har fortsatt under året. Dels i samband med 

valborgsmässofirandet och dels vid julsånggudstjänsten Carols vid Betlehem. Vid framförandet 

av carolsgudstjänsten 2016 sattes högst sannolikt punkt för en 37-årig tradition. 

 

3 jan 10 Julens sånger och 
psalmer 

7 feb 10 Fastlagssöndagen  

25 mars 10 Långfredagen, 

27 mars 10 Påskdagen 

30 april Valborgsmässoafton:     

 13.45 Almgården 

 14.45 Nicklagården 

 20 Torget            

 21 Klockudden, Stenbrohult 

15 maj 10 Pingstdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 juni 19 Sommarkonsert 

25 juni 13.30 Midsommardagen i Fh 

9 okt 10 Tacksägelsedagen 

6 nov 16 Minnesgudstjänst 

27 nov 10 Första Advent 

17 dec 13.45 Almgården 

 14.45 Nicklagården 

18 Julsånggudstjänst  
Carols vid Betlehem  

18 dec 18 Julsånggudstjänst Carols 
vid Betlehem i Stenbrohults 
kyrka 

25 dec 7 Julotta 
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Vokalensemblen 

I samband med att Älmhults Oratoriekör efter 30 års verksamhet avslutade sin verksamhet 

med en större konsert hösten 2015, erbjöds medlemmarna att delta i den nybildade 

Vokalensemblen. Flertalet visade intresse för denna kör, vilken har ett delvis annorlunda 

arbetssätt som bl a bygger på ett större personligt engagemang och ansvarstagande för 

instuderingen av ny musik. Inte minst webbaserade verktyg är ett stöd i detta arbete. Den nya 

kören har även bytt ut söndagen som repetitionsdag mot i första hand onsdagar och i några 

fall lördagar. 

Vokalensemblen gjorde sin konsertdebut med en vårkonsert i Församlingshemmet den 14 

maj. Då fungerade även ett antal korister som presentatörer av programmet. Höstens större 

kraftmätning blev sedan ett samarbete med svenska och italienska musiker i ett program med 

italiensk musik. 

Kören har haft 29 medlemmar under året och 19 repetitioner har ägt rum. Repetitionernas 

längd har varierat mellan 2-5 timmar. Utöver detta har ett antal repetitioner med enskilda 

stämmor, solister och orkester också genomförts. 

 

sön 17 jan  18 Stilla mässa med körsång 

sön 13 mars 10 Jungfru Marie bebådelsedag 

lör 14 maj 18 Vårkonsert i Fh 

sön 16 okt 10 De äldres dag 

lör 19 nov  18 Konsert med bl a Vivaldi: Gloria 
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Efter ingående diskussioner kom vi fram till att församlingen ska gå ut med 

förhandsinformation om att organisttjänsten i Älmhults församling snart blir ledig.  Detta 

skedde under årets senare del och min förhoppning är att lämpliga personer, såväl behöriga 

som kompetenta, ska visa intresse för den organisttjänst som jag under snart 40 år har fått vara 

med att utveckla och att någon slutligen ska vilja föra detta arbete vidare. 

 

Denna verksamhetsberättelse åtföljs av dokumentation, vilken lämnats till Kyrkorådet, i form 

av terminsöversikter, agendor och program från samtliga konserter och musikgudstjänster 

under året. 

 

Per Gunnar Petersson, organist 
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KYRKOMUSIK - KANTORN 

Så var det dags att berätta vad som hänt under år 2016. För min personliga del är jag numera 

delaktig i ytterligare två grupper på Arken: Minimalerna och Musiklek.   

  

Barnkören (från 4 år) Kören har under året 

bestått av ca 40 barn som sjunger upp en gång i 

månaden ungefär, med undantag för juli och 

augusti, i kyrkan eller i Församlingshemmet. 

De börjar med Kyndelsmässodagen och slutar 

med julaftonens barnsamling på förmiddagen. 

Vi gör två ”extra barnanpassade” gudstjänster – 

Barnens katedral – två gånger om året då vi 

också delar ut dopänglar. Även detta år har vi 

haft en ”Pastakväll”. Det är en vardagskväll då 

man äter kvällsmat tillsammans med hela 

familjen, pysslar, sjunger och ber. Varje träff 

har ett tema och i år blev det BIBELN och 

TACK.                                         

  

Detta är välbesökta samlingar där hela familjen umgås och äter mat tillsammans. Barnkören 

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, vilket är en nödvändighet. 

Om kören fortsätter växa funderar jag på att dela den i två grupper. I längden är det inte bra 

att ha en så här stor kör på en och samma gång.                                                            

                     

                   

 

ARKEN invigdes i maj månad i samband med vår sommarfest. Kul 

att den äntligen är klar och nu hoppas vi den ska fyllas med barn och 

verksamhet!   

   

 

 

Unga Röster (från 8 år) består 

av ca 30 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 musikalen 

”Blommor och skratt” och det blev återigen blev en stor 

succé. Ca 600 skolbarn kom och lyssnade på de tre 

föreställningar som vi gjorde i Stenbrohults och Älmhults 

kyrka.    

Musikalen ”Blommor och skratt” 

Pastakväll samt Bibelutdelning till 6-åringar 
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Varje termin sjunger Unga Röster tillsammans med Jubilatekören vid två tillfällen i vår kyrka. 

Syftet med detta är att de ska få känna på hur det är när man börjar i den ”stora” kören. Jag 

tror det är viktigt att bygga broar mellan körerna. Det gör att steget inte blir så stort och 

förhoppningsvis vill tjejerna fortsätta sjunga i kör även när de börjar i högstadiet.          

                   

 

Under november månad övade vi in ännu en 

musikal ”En lysande stjärna” som spelades 

upp för ca 350 förskolebarn som vi bjöd in i 

början av december. Karin Bordon, nyanställd 

pedagog sedan i höstas, hjälpte mig med detta. 

Även församlingen fick ta del av musikalen 

som också framfördes i samband med 

gudstjänsten på Trettondedag Jul.   

 

 

 

Första söndagen i advent sjöng även i år Barnkören och Unga Röster tillsammans med 

Mixturen på gudstjänsten som fyllde vår kyrka (se framsidan). 

  

 

Jubilatekören (från 12 år) består av ca 25 körsångare. Även i år har kören gjort en 

gospelmässa både vår och höst. Detta är en musikgenre som både kören och deras körledare 

gillar. Vi hoppas att detta tilltalar också vår församling. Kören är mycket aktiv vid 

konfirmandhelger samt vid konfirmationerna (4-5 st/år). 6-8 maj var kören på en 

Ungdomskörfestival i Växjö där de fick sjunga flitigt tillsammans med ca 300 ungdomar från 

hela Sverige. Många nya sånger lärdes in och det hela avslutades med en mäktig konsert i 

Växjö domkyrka.  

 

 

 Hösten innebär inlärning av 

advent-, lucia- och julsånger. 

Vi har fortsatt samarbete med 

Lions i Älmhult. Detta innebar 

att kören under två dagar gick 

hela 27 luciatåg bl a på 13 olika 

avdelningar på IKEA, 

kommunens alla äldreboenden, 

Sjöstugans camping mm. Vi 

avslutade luciadagen med att gå 

runt på IKEA- varuhuset och 

sjunga. Ny erfarenhet för kören 

att sjunga bland handdukar och 

bokhyllor … 

 

  

   

  

Lingonkransar ska bindas! 
Årets sista luciatåg! 

Musikalen ”En lysande stjärna” 
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Julkonserten tillsammans med Kulturskolans Unga stråkar och Lars-Erik Sundell i slutet av 

december var lika välbesökt som vanligt. I år hade vi egna solister från kören. Sista 

uppsjungningen för året var Julnattsgudstjänsten den 24 december kl. 23.00 som även i år 

nästan fyllde vår fina kyrka.  

 

Jag lägger mycket (lite för mycket känner jag ibland) av min arbetstid på konfirmandarbetet i 

vår församling. Det blir många läger, konfirmandhelger och samlingar med alla ungdomar. 

Det är så kul att arbeta tillsammans med Johannes och Malin som båda är så positiva i sina 

uppgifter, men saknaden efter Mats Brown är stor och han har lämnat ett stort tomrum efter 

sig hos oss alla! 

 

Mia Andersson, kyrkomusiker 

   

 

 

   

 

 

              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

  

Dop i Möckeln – konfirmand Sophie Wilts. 

Dop i Helsjön – konfirmand Amé de Mol                   

 

En rörd, men mycket glad 50-åring med härliga körtjejer! 
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KONFIRMANDARBETET  

2015/2016 hade vi en terminsgrupp med 34 konfirmander och en lovgrupp med 40 

konfirmander. Under 2016/2017 har vi en terminsgrupp med 10 konfirmander och en 

lovgrupp med 48 konfirmander. Ledare från Älmhult är Johannes Leckström, Mia Andersson 

och Malin Johnsson. 

 

 
2015/2016 

 

Terminsläsning 
Terminsgruppen träffades varje tisdag. Innan samlingen fanns möjlighet att vara med på After 

school, vilket snabbt blev mycket populärt. Vi åkte också på ett läger till Åsljunga under en 

helg på våren.  

 

Vid konfirmationen (två gudstjänster) spelade de ett drama om några konfirmander som kom 

tillbaka till sin skolklass och fick mycket kritik från sina klasskompisar, grupperade i tre olika 

läger: Slackersarna som tyckte kristen tro var onödigt och slöseri med tid; pluggisarna som 

hade invändningar mot att det fanns en Gud och Coolingarna som tyckte att en cool image är 

det viktigaste i livet.  
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Gruppen präglades mycket av att Mats Brown, som var med som ledare från början, blev sjuk 

i cancer. Under hela vårterminen hade därför Johannes ensamt ansvar för undervisningen. 

Mats gjorde ett par inhopp under våren. 

 

Lovläsning 

Lovgruppens läsning drog igång på riktigt med ett läger på sportlovet vecka 8 till Helsjön.  

 

Första veckan på sommarlovet läste de under förmiddagarna i Församlingshemmet, och i 

augusti åkte vi på ett helgläger på Helsjön. Vid konfirmationen (tre gudstjänster) spelade de 

ett drama om några från skolinspektionen som kom för att undersöka en skola. När de 

upptäckte att några konfirmander hade en kristen skoltidning gjorde de allt för att stoppa 

detta. 

 

 I denna grupp var också teol. stud. Eric Ericsson med som lärare. 
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2016/2017 
 

Kullen födda 03 var mindre än 02, ca 15 färre. Vi åkte, liksom tidigare år, på ett gemensamt 

uppstartsläger tillsammans med konfirmander från hela kommunen. 2016 var vi på Gransnäs 

ungdomsgård i Linköpings stift.  

 

Terminsläsning 
Nytt för 2016 var att vi samarbetade kring vår terminsgrupp med Göteryds pastorat. Med som 

personal därifrån var Karl-Henrik Wallerstein och Annica Heerman. När terminsgruppen drog 

igång var det 18 konfirmander. Under hösten hoppade däremot flera av, och det är nu bara 10 

stycken kvar (två har gått över till lovläsning). 

 

Vi träffades under tisdagar, med möjlighet att fika under After school.  

 

Lovläsning 
Lovläsningsgruppen hade under höstterminen en konfirmandhelg med medverkan i 

gudstjänsten, kyrkorumsbingo, en samling inför lägret samt en julsamling. De var också med 

på julfest, gospelkonsert och DELUX-kväll.  

 

Johannes Leckström, komminister  
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UNGDOMSVERKSAMHET 

DELUX/assistenter 
 
Vårterminen 
Under vårterminen införde vi assistentsamling varje tisdag. Det var ett tjugotal aktiva 

assistenter, med ett snitt av 10 som kom på tisdagssamlingarna. Assistenterna hade också 

olika uppgifter. De hjälpte till i kyrkan med söndagsskola, kyrkkaffe och konfirmander. Några 

var med i barngrupper och i barnkören. 

 

Efter att terminsgruppen konfirmerats började flera från den gruppen direkt att vara med i 

assistentarbetet och gruppen växte.  

 

Under sommaren anordnade vi sommarträffar vid två tillfällen. Första tillfället var vi i 

Bökhult och grillade, badade, hade tävlingar och sjöng lovsång. Vid det andra tillfället var vi i 

Församlingshemmet med olika aktiviteter där kvällen avslutades med lovsångsandakt.  
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Höstterminen 
I och med höstterminen bytte vi namn på ungdomsarbetet till DELUX (en ordlek med ”de 

lux” som betyder ”om ljuset”). Vi fick en stor uppslutning från tidigare konfirmander och har 

under hösten varit 48 inskrivna assistenter. Terminen inleddes med DELUX-läger på Södra 

Hoka där vi hade teambuilding, undervisning om ledarskap, lekar och andakter. Det var 45 

deltagare. 

 
 

På tisdagarna har vi varit i snitt 25 deltagare. De allra flesta av de inskrivna har deltagit med 

någon slags regelbundenhet. Programmet har bestått av inbjudna talare, en bibelstudieserie 

om Bibliska kändisar och gospelkonsert med elever från Glimåkra. Vid de flesta samlingarna 

har några ungdomar förberett och hållit i en lek eller aktivitet. 
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Assistenterna har också fått skriva upp sig på olika uppgifter. Vi har haft ett lovsångsteam 

med ett tiotal deltagare, faddrar till konfirmandlägren på ungefär trettio, söndagsskola och 

fikaansvariga vid gudstjänst - rullande på knappt tjugo personer. 

Några särskilda händelser som är värda att nämna: 

- Övernattning i kyrkan under höstlovet med ca 30 ungdomar.  

- DELUX-kväll, en extra fredagssamling med lekar och andakt där även 

konfirmanderna var med, ca 80 personer kom till Församlingshemmet. 

- Utflykt till Osby med bowling och besök i Osby kyrka. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 Sida 23 

After school 
Tisdagar från 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. I år 

har vi köpt in nya spel och ett nytt air hockey-spel. Ungdomarna uppskattar verkligen detta, 

särskilt fikat. I genomsnitt kommer 30 ungdomar varje vecka. Även ungdomar som inte är 

konfirmander eller har konfirmerats följer också med ibland vilket vi tycker är jätteroligt, alla 

är välkomna. Annelie hjälper till i After school i år också. 

 
 
 
Bibeläventyret 
Bibeläventyret innebär bibelundervisning i klasserna 4 och 5 (3x1,5 tim för GT och 3x1,5 tim 

för NT). Under 2016 har samarbetet fortsatt med Missionskyrkan och Göteryds pastorat. 

Tidigt under året gick Johannes Leckström en utbildning för att bli instruktör för Gamla 

Testamentet. I vårt arbetslag är också Ingrid Ericsson och Karin Bordon utbildade för att leda 

Bibeläventyret.  

 

 

 
Johannes Leckström, komminister 

Malin Johnsson, assistent i barn- och ungdomsarbetet  
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VUXENUNDERVISNING 

Samtalsgruppen 
Samtalsgruppen träffades regelbundet varannan vecka med uppehåll under sommaren. 

Gruppen består av ett tjugotal deltagare och vi har i genomsnitt varit 15 deltagare per gång.  

 

Efter att Johannes varit på Bibeläventyrsutbildning och presenterat materialet vid ett tillfälle, 

önskade även samtalsgruppen att få en ordentlig genomgång av Gamla Testamentet. Under 

hela 2016 arbetade vi oss därför igenom Gamla Testamentet med ungefär en bibelbok per 

tillfälle. Det blev så klart översiktligt kring innehållet, med några nedslag i centrala texter, för 

att på så sätt få en känsla för Bibelns röda tråd. Detta har varit mycket uppskattat och gett en 

stor bibelglädje.  

 

Vårterminen avslutades med grillfest utanför Församlingshemmet.  

 

Johannes Leckström, komminister 

 

 

 

 

 
Julmusikal 
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MISSION 

 
Herre, sänd mig, Herre, sänd mig (Svensk psalm 584) 

 

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).  

 

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, sociala medier, affischer 

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 inbjudande gemenskap till kristen tro och bekännelse. 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.  

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 
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DIAKONI 

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder ”tjänst, eller tjänande” och har sitt ursprung i 

Apostlagärningarna 6. I varje kristen församling finns en ”diakonal hållning” av något slag,  

en gemenskap, ett förhållningssätt hur vi tar hand om varandra, ser på varandra både i 

församlingen och i det samhälle och den värld vi tillhör. Det är inte bara en fråga om ”vi och 

dem” utan också om ”oss”. Vi behöver alla vid något tillfälle i livet ta emot stöd och ge stöd 

och omtanke. 

Diakonen i församlingen har ett särskilt ansvar för arbetet, men det är alltså inte bara 

diakonen som ”gör” diakoni, det gör vi alla på olika sätt. 

 
Hembesök 
I mitt arbete som diakon gör jag hembesök så ofta jag har möjlighet både i hemmen och på 

våra äldreboenden. Uppvaktningarna till församlingens 80, 85, 90, 95 och 100 –åringar blev 

för min del 19 st.  

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

god gemenskap och samtal. Under året har vi haft en studiebok: ”Tro och liv” från Arguments 

förlag. Vi har varit 7-10 deltagare på våra träffar. Bl a träffades vi en gång på Norregårds 

kyrkogård och gick ”pilgrimsrundan” tillsammans. 

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

med de boende, i samarbete med terapin på Nicklagården. En gång visades en film på både 

Almgården och Nicklagården om ”Lantbruket och skogsbruket på 60-talet” av Torsten 

Nicklasson från Broby. 

Som vanligt ordnades ”Sommarresor” för de boende på Almgården och Nicklagården. Vi bjöd 

själva in de som bor ”hemma”. Detta år blev det fyra resor och deltagarna fick välja vilken 

dag de ville följa med. Därför blandades deltagare från de olika boendena. Anhöriga och 

personal var också välkomna att följa med. Tyvärr upplevde vi ett motstånd från chefer att 

göra dessa resor, vilket gjorde att personalen inte 

hade mandat att uppmuntra eller kunna ledsaga 

boende på resorna. Vi var därför i år bara ca 50 

st betalande deltagare (82 st: 2015, 81 st: 2014, 

76 st: 2013, 60st: 2012, 77st: 2011, 65st: 2010) 

som åkte till Linnés Råshult för att dricka kaffe. 

Där träffade vi Carl von Linné (Anton Härder) 

som berättade och underhöll. Upplägget att 

deltagana fick välja resa började vi med förra 

året och det gjorde att det blev jämnare grupper 

och lättare att genomföra, även om det för oss 

var mer arbete att få ihop resorna.  
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Vår egen resa för diakonigruppen, trivselgruppen, kyrkvärdar m fl gjordes till kontraktsdagen 

i Alvesta den 21 april, med ca 17 deltagare och en inbjudan till Diakonins dag i Växjö den 8 

oktober med 14 deltagare. På båda resorna åkte vi tillsammans med Stenbrohults församling. 

 
”Leva vidare”-grupp 
”Leva vidare”-grupperna har under året varit igång med en grupp under våren med 2 

deltagare. Under hösten fick vi desto fler deltagare och beslöt dela gruppen i två grupper om 

vardera 5 respektive 6 deltagare. Ledare har varit Agneta Grimberg och Karin Bordon. Under 

våren arbetade Karin för Stenbrohults församling och efter sommaren började Karin sin 

anställning i Älmhults församling. Vi (Älmhults församling) erbjuder även övriga 

församlingar i kommunen att deltaga i grupperna. Sammanlagt deltog 5 personer från de 

andra församlingarna. 
 
Stilla dag   
Den 13 februari och den 19 november hade vi Stilla dag i vårt församlingshem. Vi var 8 

deltagare på respektive samling. Temat i februari var ”Tålamod och längtan” och i november 

”Väntan och förväntan”. 

 

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

Programmen under året har varit: 

- 29 januari ”Glimtar från Israel” Sol-Britt Gunnarsson, Äskya, berättade om församlingens 

resa (40 pers) 

- 19 februari ”Malte Sundgren – en levnadskonstnär” Inger Olofsson, Vidar Lundbäck och 

Arne Wirén berättade, sjöng och spelade (155 pers) 

- 18 mars ”Glimtar från arbetet i Zimbawe” Birgitta Grimheden berättade (30 pers) 

- 22 april ”Brothers i law” Mats Brown, Lars Brown och Olof Gustafsson sjöng (80 pers) 

- 2 september ”Mot alla odds” Laurentio Pettersson berättar (43 pers) 

- 30 september ”Pälle Näver – med glimten i ögat” Per-Erik Nilsson Loshult berättade  

(53 pers) 

- 28 oktober ”Mina vistelser på Værø – ytterst i Lofoten” Ann-Ulrika Östgård berättade och 

visade bilder (42 pers) 

- 25 november ”Gubbakören” från Hovmantorp sjöng (45 pers) 
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Gravinventering 
I samband med kyrkogårdsvandringen 2013 påbörjades en inventering och dokumentation av 

den kunskap som många i vår församling har om gamla gravar. Den öppna grupp som arbetat 

med detta har inte kunnat samlas under året eftersom det inte funnits tid till det. Kerstin 

Dahlborg har emellertid fortsatt att renskriva information och fakta och Olle Dahlborg har 

redigerat och sammanställt. Till allhelgona-kaffet visades ett bildspel med bilder och texter på 

några av de gravplatser vi dokumenterat.  

 

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

Den har ca 14 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. 

Till sommarcaféerna kom ca 140 personer totalt och insamlingen blev ca 3 000 kr. 

Programmet för sommarcaféet var: 

5 juli Mariablommor i tro och tradition, Ingrid Sträng berättar 

12 juli kÖrhänget sjunger för oss” 

21 juli Donald Hummel, Emmaboda ”Blandliga sånger” 

28 juli Sommarpsalmer i evig sommarskrud, med Dan Krantz 

Under året har Trivselgruppen samlat in ca 30 000 kr genom olika auktioner, kollekt vid sina 

samlingar, vid caféerna och genom försäljning av hemstöpta ljus mm. 26 000 kr har fördelats 

på bl a Fontänhuset, Resa i gemenskap, Sv Kyrkans internationella arbete, Abrigo, Den gode 

Herdens skola och Open doors.  På våren var Trivselgruppen med på Allbo/Sunnerbo´s 

kontraktsdag i Alvesta. 

Ledare för Trivselgruppen har varit Marcus Lejon under våren och Karin Bordon under 

hösten. 

 
Pilgrimsgrupp  
Pilgrimsgruppen har träffats under året och skrev tillsammans 

ihop en vandring för Norregårds kyrkogård. Det blev olika 

skyltar med temat ”Norregårds naturkatedral”, dvs en skylt med 

text för olika platser i kyrkorummet, som tex ljusbäraren, 

bänken, dopfunten, altaret, osv. Skyltarna stod uppe över 

sommaren. Vandringen invigdes i samband med gudstjänsten 

den 5 juni då 30 personer deltog. 

 
 
 
Församlingsdag för äldre 
Församlingsdag för äldre ägde rum den 16 oktober. Biskop em 

Jan Olof Johansson var vår gäst under middagen och han talade 

över ämnet ”tre prästdöttrar i Växjö stift”. Det kom ca 100 

personer till middagen i KBS. 
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Övrigt 
Under sen vår/tidig sommar var Nina Fredhage praktikant inom diakonin. 

Den 21 augusti manifesterades Diakonins dag genom att Agneta Grimberg ledde gudstjänsten 

och predikade. 

Den 15-16 oktober hade vi en ekumenisk bibelhelg då Britta Hermansson, resepredikant för 

Equmeniakyrkan, talade vid en frukostträff i Älmhults Församlingshem på lördagen och vid 

ett möte i Missionskyrkan på kvällen. 

Det serverades kaffe i kapellet inför allhelgona-helgen, då flera ideella medarbetare ställde 

upp under tre eftermiddagar. 

Julafton och Annandag jul ordnade Älmhults församling och Missionskyrkan möjlighet till 

gemenskap och enkel mat. Vi ville hålla en varm, men enkel samling med betoning på 

”gemenskap”. Julafton började vi kl 13.00 med gröt och 

skinksmörgås, men även köttbullar och prinskorv. 

Därefter sångstund och sedan kaffe och kakor. Vi 

avslutade med julbön kl 16.00. Julafton deltog ca 50 

personer och flera kom med buss från Virestads 

flyktingförläggning. 

Annandagen samlades vi till mässa med sång av Emelie 

Andersson och därefter kyrkkaffe i vapenhuset. Till 

mässann kom det ca 60 personer och till kaffet stannade 

ca 25. 

Många gåvor kom in till denna verksamhet och flera ideella, särskilt från Missionskyrkan, var 

med, liksom Lena Hilding-Carlsson och Agneta Grimberg. 

Det var första gången som kyrkorna ordnade en julgemenskap. Det var roligt att få göra det 

tillsammans, men det är lite svårt att avgöra hur vi ska gå vidare inför nästa år, eftersom det 

inte kom så många besökare från Älmhult. 

 

 

Agneta Grimberg, diakon 
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BARNVERKSAMHETEN 

I januari 2016 började renoveringen av barnverksamhetens lokaler i Församlingshemmet. Det 

var ett stort projekt och vi bestämde att temat skulle vara Noas ark och namnet Arken togs i 

bruk. Renoveringen skulle vara klar till sommarfesten i slutet av maj. Det var den också och 

invigdes med en stor fest. Under tiden Arken renoverades hade vi barnverksamhet i 

Kyrkbackssalen med Öppen förskola två dagar i veckan. Resten av tiden arbetade vi med 

renoveringen i Arken, med allt vad det innebar. Det var tufft men otroligt inspirerande. I maj 

hade föräldrarna själva Öppna förskolan, eftersom vi var upptagna i Arken. Vi avslutade 

terminen med en stor sommarfest för alla. 

 

 

 

Öppen förskola/Kyrkis  
Vi hade öppet två förmiddagar i veckan. Vi sjöng, 

pysslade, fikade och umgicks. Det var en mötesplats för 

många föräldrar och barn med olika kulturer och åldrar. 

Nytt var att på torsdagarnas förmiddagar kom Mia och 

hade en sångstund som var mycket uppskattad och som nu 

fortsätter i höst, vi kallar det musiklek och den är 

fortfarande på torsdag förmiddag i Arken. Det är många 

föräldrar och barn som samlas för en stunds gemenskap 

med sång. Syftet med detta är att få föräldrar och barn att 

delta mer i familjegudstjänsterna, där det är mycket sång 

som barnen kan känna igen. I augusti öppnades Arken och 

vi har verksamhet med öppen förskola tisdag förmiddag, 

onsdag eftermiddag och torsdag förmiddag.  
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Söndagsskolan 
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: 

Guds rike tillhör sådana som de” (Markus 10).” Det 

är det som är målet; att barnen ska få en naturlig del 

i gudstjänsten. Malin, Karin 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. 

När det inte är söndagsskola är det alltid 

familjegudstjänst eller Barnens katedral. Barnen har 

alltid en given plats i söndagens gudstjänst. Vi har 

många assistenter som hjälper till med 

söndagsskolan varje vecka. 

 

 

Jollarna (med måndagscafé) 
Jollarna startade i augusti. På måndagar träffas barn mellan 3-5 års ålder i cirka 45 minuter. 

Den här terminen (höstterminen) pratade vi om när Jesus levde, allt ifrån hans födelse till att 

han växte upp och vad han gjorde i sitt liv på jorden. Vi har mycket praktiskt, t.ex. 

flanellograf där barnen själva får vara med och skapa en bild av berättelserna från bibeln. Vi 

leker också att barnen får vara delaktiga i de under som Jesus gjorde under sin vandring på 

jorden, t.ex. byggde vi ett hus och skickade ner den lame genom taket. Föräldrar, barn och 

syskon kommer vid halv 10 på drop-in till Arken, klockan 10 går föräldrarna och syskonen 

iväg till måndags-caféet medan vi har Jollarna. Efter fikat är det öppna förskolan igen i 

Arkens lokaler fram till klockan 12. 

 
Minimaler 
Minimalerna är en verksamhet 

för barn mellan 4 och 7 år. Där 

ges möjlighet till pyssel och lek. 

Vi har alltid en samling med en 

bibelberättelse, fruktstund och 

Pasta-Lisa (en handdocka med 

”spaghetti-hår”). Samlingen är 

på tisdagar mellan 16.30–17.30, 

därefter går de flesta barnen 

direkt över till barnkören. När 

barnen är på barnkören ges 

föräldrar och syskon möjlighet 

att stanna kvar i Arken för lek 

och fika. 

 

 

  



 

 

 

  

Sida 32                                                                                         Verksamhetsberättelse 2016 

Scengångarna 
Scengångarna (före detta Juniorerna) är en grupp för barn 8-12 år gamla. Vi träffas på 

måndagar kl. 16–17.30, med drop-in från kl. 15.30. Där tränar vi på mikrofonteknik, att 

improvisera, klär ut oss till olika karaktärer, läser manus och övar på att framföra olika texter. 

Bibeltexter, pyssel och etiska diskussioner är en självklarhet. För de som kommer direkt från 

skolan erbjuder vi mellanmål och vi avslutar alltid med en andakt och tyst minut. 

 

 

PRAO-elever 
Ibland har vi PRAO-elever från åk 

8 och 9 som följer med oss en 

vecka. Ibland kommer de från barn- 

och fritid på Haganäs. 

 

 
 
 
 

 
 
Familjegudstjänst 
Nästan varje gång vi inte har söndagsskola så är det 

familjegudstjänst. Det har varit pastakväll en gång per termin 

och det har visat sig vara mycket populärt. Varje träff har olika 

teman, t.ex. böcker (Bibeln) och Tack. I slutet av varje termin 

är det sommarfest eller julfest. Vi samarbetar mycket med Mia 

Andersson och hennes körer som är ett otroligt lyft i kyrkan. 

Tillsammans med prästerna planerar vi en predikan som ska 

passa barnen. Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med 

”barnkonsekvensanalysen” och försöker ha den med vid 

planering. Vi vill att så många barn som möjligt ska vara 

delaktiga i familjegudstjänsterna och i Barnens katedral och 

arbetar vidare på att få så många barn och familjer som möjligt 

till kyrkan på söndagar.  
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Kyrkis på byn 
Under Familjefestivalen är Kyrkis ute på byn en dag med 

Mister Goran som huvudattraktion. Det brukar vara 

mycket uppskattat och det kommer många familjer. Vi 

pysslar, sjunger och fikar tillsammans. Vid några 

tillfällen har Mister Goran en show för barnen.  

 

Kontraktet 
Barnledarträffar och kurser ordnas för personalen i 

kontraktet. Vi byter idéer och tips med barnledare i andra 

församlingar. 

 
 
 
 
 

Sammanfattande tankar 
I år har vi fått en ny medarbetare, Karin Bordon, som började i augusti som pedagog. Vi är så 

glada att hon nu jobbar i Älmhults församling. Många ungdomar hjälper till, särskilt med 

söndagsskolan och det är vi jättetacksamma för! Vi är väldigt nöjda med renoveringen av 

Arken. Den är verkligen en plats där människor i olika åldrar och av olika nationaliteter kan 

trivas och umgås. 

 
Karin Bordon, pedagog 

Malin Johnsson, assistent i barn- och ungdomsarbetet 

Annelie Svensson, assistent i barnarbetet 
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BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN 

 

Begravningar 
Antalet avlidna folkbokförda i Älmhults församling har varit 69 st (85). 

Det har hållits 53 (72) begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning. Av dessa var 40 

(58) kremationer och 17 (14) jordbegravningar. 

År 2016 genomfördes 4 (4) 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 2016 

Kista 35 33 25 30 19 22 28 22 13 16 19 

Urna 12 13 13 27 22 28 17 18 19 26 24 

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

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

Det har hänt en hel del på kyrkogården i år.  

Vi har bytt ut drygt 200 döda häckplantor, tre gamla träd har fällts och 27 nya träd har 

planterats som ersättning för de träd som tagits bort/dött de senaste åren. 

De gamla lindarna utmed kyrkogårdsmuren beskars och stammades upp. 

Vi lade många timmar i Församlingshemmet p g a renoveringen av barnverksamhetens 

lokaler. 

En ny elbil införskaffades liksom en ny åkgräsklippare. Vi fick även batteridrivna verktyg typ 

blås, trimmer och häcksax. 

Nya bänkar till tältet tillverkades. 

Systemet med namntavlorna i minneslunden förbättrades genom att vi nu beställer efterhand 

och inte enbart en gång om året som tidigare. 

Vi har haft stora problem med mullvadar och rådjur. En variant av ny sorkfälla fungerade 

alldeles utmärkt och ett avskräckningsmedel mot rådjur visade sig vara effektivt. 

Verkstads- och manskapsbyggnaderna samt alla bänkar på Norregårds kyrkogård målades om 

under hösten. 

Vi deltog under våren på en vaktmästardag i Traryd. 

På vårkanten anställdes en ny säsongsanställd vaktmästare. 

 

Jonas Svensson, arbetsledande vaktmästare 
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MEDARBETARE OCH PERSONAL 

 

Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet (Svensk psalm 180:1) 

 

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 arbetade medarbetare, den största 

gruppen av ideella medarbetare är körsångare.  

 

År 2015 och 2016 har församling och arbetslag upprepade gånger drabbats av sorg och 

saknad. I slutet av 2015 avled förskollärare Ing-Marie Svensson som sedan 1995 varit knuten 

till församlingens barnverksamhet. I augusti 2016 avled komminister Mats Brown som sedan 

1997 verkat i församlingen. Flera anställda och ideella medarbetare har med anledning av 

dessa händelser gjort extra insatser på olika plan.  

 

Vikarierande komminister Johannes Leckström har tillträtt ordinarie komministertjänst med 

huvudansvar för konfirmand- och ungdomsarbetet. Vikarierande församlingsmedarbetare 

Malin Johnsson har tillträtt ordinarie tjänst inom barn- och ungdomsverksamheten, vidare har 

diakoniassistenten Karin Bordon tillträtt pedagogtjänst med fokus på barnverksamheten i 

Arken. Utöver detta har långtidssjukskrivning (barnverksamhet) och längre tjänstledighet 

(prästtjänst) förekommit. Arbetet med rekrytering till kyrklig tjänst har hela tiden varit 

aktuell, prioritering har lagts på arbetet med rekrytering av organist.   

 

Älmhults församling tillämpar Svenska kyrkans 

kollektivavtal. Systematiskt arbetsmiljöarbete har 

bedrivits under hela året. Företagshälsovården 

och Växjö stifts själavårdscentrum har i dessa 

sammanhang varit viktiga externa resurser.  

 

Personalmöte har hållits varje onsdag. Under året 

har under ledning av egen personal eller andra 

sakkunniga personer relevanta utbildningar 

hållits. I september 2016 genomfördes en 

studieresa till Tyskland. Syftet med resan var att 

ge arbetslag och församling kunskaper om den 

lutherska reformationen, och dess betydelse för 

historiskt och nutida kyrkoliv i Svenska kyrkan. 

Resan leddes av prosten Carl Magnus Adrian.   

 
Marcus Lejon, kyrkoherde 

 


