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INLEDNING 

 

Detta dokument utgör verksamhetsberättelse år 2018 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 

många goda medarbetare och Guds nåd varit stor. Under året har 550 gudstjänster firats med 

drygt 23 000 deltagare. En starkt bidragande faktor till gudstjänstlivets ställning är 

församlingens kyrkomusikaliska arbete samt ett rikt barn, konfirmand och ungdomsarbete.  

 

Oroande tecken, både i vår församling och i Svenska kyrkan som helhet, är att antalet utträden 

ur Svenska kyrkan fortsätter att ligga på en hög nivå samt att de kyrkliga handlingarna dop, 

konfirmation, vigsel och begravning sett över tid är i avtagande. Kyrkotillhörigheten i 

församlingen var vid året slut 53,8 (56,5) procent av befolkningen. 

 

Under året har församlingshemmet (Storgatan 7) genomgått en större renovering. Två 

trotjänare i personalgrupen, Per Gunnar Petersson och Agneta von Horn har avgått med 

pension. 

 

Med några ord ur Bibelns allra sista bok, sista kapitel och sista vers 

välkomnar jag dig att ta del av denna verksamhetsberättelse för år 2018: 

 

”Nåd från Herren Jesus åt alla” (Uppenbarelseboken 22:21) 

 

En härlig, ständigt oavslutad tjänst inför Herren ligger framför oss! 

 

För Älmhults kyrkoråd i april 2018 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 
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STATISTIK 

Gudstjänster 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal gudstjänstbesökare vid huvudgtj. 5 775 6 503 5 942 6 493 6 553 

Antal huvudgudstjänster 59 59 59 61 59 

Besökare per huvudgtj. i genomsnitt 98 108 101 106 111 

Antal gudstjänstbesökare vid övriga gtj. 11 955 12 308 11 785 11 691 11 494 

Antal övriga gudstjänster 397 379 377 355 344 

Varav antal musikgudstjänstbesökare 3 335 4058 3 181 3 790 3 665 

Varav antal musikgudstjänster 28 35 27 27 30 

Varav antal familjegudstjänstbesökare 1 284 2010 1 601 1 680 1 885 

Varav antal familjegudstjänster 8 11 8 9 9 

Kyrkliga handlingar 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal besökare vid kyrkliga handlingar 5 351 6 580 5 528 5 291 4 832 

Antal kyrkliga handlingar 94 120 84 101 90 

Antal döpta* 36 38 39 49 60 

Antal konfirmander* 54 53 72 59 54 

Antal vigslar* 2 8 6 8 5 

Antal begravningar* 68 87 53 77 53 

Barn- och ungdomsverksamhet 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal besök i öppen barn- och 

ungdomsverksamhet 

3 612 3769 3 546 3 630 2 790 

Antal deltagare i barn- och 

ungdomsgrupper 

260 209 196 172 119 

Antal medlemmar i barn- och 

ungdomskör 

97 92 95 94 108 

Vuxenverksamhet 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal allmänna grupper i 

vuxenverksamhet 

9 9 8 8 6 

Antal medlemmar i allmänna grupper 117 92 72 78 72 

Antal besök i öppen allmän verksamhet 1 550 1 500 1 500 1 400 1 300 

Antal medlemmar i vuxenkör 47 56 58 64 65 

In- och utträden 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal aktiva inträden** 7 11 5 8 7 

Antal aktiva utträden** 58 66 78 41 46 

 
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. 
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GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 

 
Så skön och ljuvlig är din boning, Herre kär, en öppen famn din kyrka, där jag får tröst och 

styrka (Svensk psalm 404:1) 

 

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 

högmässan är det i församlingens liv som tydligast uttrycker församlingens identitet och 

därför utgör församlingens centrum.   

 

Under år 2018 har totalt 550 (558) gudstjänster firats med sammanlagt 23 081 (25 391, 

23 255) deltagare. Samtliga sön- och helgdagar har huvudgudstjänst firats och antalet 

gudstjänstbesökare vid huvudgudstjänst har varit 5 775 (6 503, 5 942) personer. Antal 

deltagare per huvudgudstjänst har i genomsnitt varit 98 (108, 101) personer. 40 

huvudgudstjänster har firats med nattvard, och 19 utan nattvard. Av de nattvardslösa 

gudstjänsterna var 8 familjegudstjänster.  

 

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.  

 

Vid två tillfällen under 2018 har huvudgudstjänst firats på annan plats än Älmhults kyrka, 

nämligen i form av friluftsgudstjänster vid Kyrkbacksgården 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 församlingens tidning Kyrkbrevet.  

 

Den kyrkomusikaliska verksamheten, med bland annat körsång, förstärker gudstjänsternas 

karaktär av gemenskap och glädje samt inspirerar till ökad delaktighet. Under 2018 har 28 

(35, 27) särskilda musikgudstjänster anordnats med 3 335 (4 058, 3 181) deltagare. I 

huvudsak har dessa gudstjänster ägt rum på lördagseftermiddagar.  

 

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

uppgifter i förberedelser och genomföranden av gudstjänster. Till detta kommer många ideella 

medarbetare (kyrkvärdar, gudstjänstgrupp, körsångare i olika åldrar, konfirmander, 

konfirmandassistenter, teamare, diakonala grupper, deltagare ur barnverksamheten, 

söndagsskola m fl) och ett stort antal övriga gudstjänstfirare har i hög grad positivt bidragit 

till gudstjänstlivet.   

 
Bland gudstjänstformer som använts under året kan nämnas huvudgudstjänster, 

musikgudstjänster, friluftsgudstjänster, morgonbön med tillfälle till förbön mm.        
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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 tillfälle till social gemenskap.  

 

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

hållits i Älmhults kyrka, kapellet eller i församlingshemmet. Genom de kyrkliga handlingarna 

öppnas ständigt på nytt möjlighet till kontakt med många som mera sporadiskt eller sällan 

deltar i kyrkans liv och verksamhet.  

 

Översikt kyrkliga handlingar 2017 
 

• Döpta i procent av samtliga födda var 44 procent (42, 43). I riket som helhet döptes 42 

procent av motsvarande grupp.   

 

Döpta i procent av födda med minst en kyrkotillhörig förälder var 94 procent (75, 82). 

I riket som helhet döptes 67 procent av motsvarande grupp.  

 

• Konfirmerade i procent av samtliga 15-åringar var 36,5 (50, 51). I riket som helhet 

konfirmerades 27 procent av motsvarande grupp. 

 

Konfirmerade i procent av kyrkotillhöriga 15 åringar var 62 procent (71, 71). I riket 

som helhet konfirmerades 39 procent av motsvarande grupp.  

 

• Vigslar inom Svenska kyrkan i procent av alla vigslar var 40 procent (26, 40). I riket 

som helhet vigdes 32 procent av alla vigslar enligt Svenska kyrkans ordning.  

 

• Inom Svenska kyrkan begravda av samtliga avlidna var 80 procent (87, 88). I riket 

som helhet begravdes 73 procent inom Svenska kyrkans ordning.     

 

Alla de kyrkliga handlingarna har en starkare ställning i Älmhults församling än i riket som 

helhet. Dopets starka ställning bland kyrkotillhöriga föräldrar kan noteras (94 procent). 

Konfirmationsseden är vikande, 

men alltjämt betydligt starkare än 

i riket som helhet (i synnerhet 

bland kyrkotillhöriga ungdomar).  

Vidare kan noteras att 

begravningsgudstjänstens 

ställning är vikande till förmån 

för borgerliga begravningar eller 

begravning utan akt.  

 

   
  

Evangelieprocession 
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Kommentar kring gudstjänststatistiken 
 
Deltagandet i huvudgudstjänst i Älmhults församlings är i princip stabilt sedan år 2000, även 

om en minskning kan noteras under 2018. Att huvudgudstjänsten uppvisar en stabil och 

relativt stark ställning är mycket ovanligt i Svenska kyrkans församlingar. Sedan 

millennieskiftet har deltagandet i huvudgudstjänst i Svenska kyrkan som helhet i genomsnitt 

minskat med närmare 60 procent, i sanning en oroande utveckling.  

 

Det genomsnittliga deltagandet i söndagens huvudgudstjänst i Älmhults församling var 98 

personer (108). En anledning till minskningen är att trogna gudstjänstdeltagare avlidit. Sett 

över tid är församlingens rika och mångfaldiga kyrkomusikaliska arbete samt ett uthålligt 

barn- konfirmand- och ungdomsarbete starkt bidragande faktorer till gudstjänstlivets relativt 

starka ställning. Vi kan vidare notera att regelbundet deltagande av barn och ungdomar i 

huvudgudstjänsterna har ökat de senaste åren (bland annat genom medveten satsning på 

söndagsskola, familjegudstjänster och starkare koppling mellan ungdomsarbetet och 

huvudgudstjänsten, bland annat genom lovsångsteam).   

 

Det allra senaste årets vikande siffror kräver en förnyad koncentration på församlingens 

grundläggande målsättning att göra Jesus Kristus känd, trodd, efterföljd och älskad. Detta kan 

bland annat ske genom att Alphakurser (grundkurs i kristen tro för vuxna) på nytt erbjuds i 

Älmhults församling.    

 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familjegudstjänst med Unga Röster, Barnkören och Jubilatekören 
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BARNVERKSAMHET 

Jesus säger:  

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de”.  

Det är vår önskan att barnen skall ha en självklar plats i församlingen. Vi vill erbjuda en 

växtplats för tro och liv för såväl barn som föräldrar och uppmuntra till olika sätt att uttrycka 

sig på, t.ex. sång och musik, drama, lek och skapande. 

Öppen förskola/Kyrkis  
Vi har öppet två förmiddagar i veckan, måndagar och torsdagar.  Vi sjunger, pysslar, fikar, 

leker och samtalar. Det är en mötesplats för många föräldrar och barn med en härlig 

blandning av olika kulturer och åldrar. På måndagar samverkar vi med Måndagscaféet då vi 

har gemensamt fika. På torsdagsförmiddagar har vi en längre sångstund i kyrksalen och 

ungefär en gång i månaden kommer vår musiker Mia och förgyller sångstunden. Vi kallar det 

musiklek. 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. 

 

Babytisdag  
Under hösten startade vi en ny grupp på 

tisdag förmiddag, för föräldrar med barn 

mellan 0-18 månader. Vårt mål var att 

jobba tematiskt med sång, rytmik och 

skapande i en lugn miljö för de minsta och 

deras föräldrar. Första temaomgången (5 

gånger) kallade vi ”Det gungar så fint” med 

sång, rytmik och ramsor för de minsta och 

naturligtvis fika, gemenskap och samtal. Andra temaomgången (5 gånger) kallade vi ” Mitt

första år”. Här fick föräldrarna skapa ett fint minnesalbum för sitt barn. Vi tillhandahöll album 

och material och förslag på olika sidor t ex Mitt dop, hand och fotavtryck, släktträd osv.  

Under tiden föräldrarna pysslade med sina album hjälpte vi till att ta hand om barnen. Efter 

skapande och fika hade vi en avslutande sångstund med bön. 

Sista gången för höstterminen hade vi jul-tema med pyssel, sång och fika i julens tecken. 
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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 bli en naturlig del i gudstjänsten. Vi 

förbereder söndagsskolan och utgår från temat för söndagen. Barnen ska vara delaktiga i 

gudstjänsten och lära sig något om söndagens tema. Vi bjuder in alla barn att komma även om 

föräldrarna inte besöker gudstjänsten. Vi håller på från 09.45-11.30. 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, en stor tillgång. 

 

 
Duvorna (med Kyrkis och måndagscafé) 
Föräldrar, barn och syskon kommer vid halv 10 på drop-in till Arken. Klockan 10 går 

föräldrarna och syskonen iväg på måndagscaféet medan vi har Duvorna. Efter fikat är det 

öppna förskolan igen i Arkens lokaler fram till klockan 12. 

På Duvorna går barn mellan 3-5 år. Vi pratar om Jesus liv, allt från hans födelse till att han 

växte upp och vad han gjorde under sitt liv på jorden. Vi har praktiska hjälpmedel, t.ex. 

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

Vi dramatiserar berättelser tillsammans med 

barnen. Samtal, bön och sång är en naturlig del 

i vår samling. Efter samlingen har vi pyssel 

och lek. 

 

Under vårterminen hade vi tema skapelsen. 

Under höstterminen har vi haft ett tema som 

handlar om hur det var när Jesus växte upp. 

Hur man bodde, vad man hade för kläder, vad 

man åt, djur, natur, hur man färdades och 

arbetade. Som en förberedelse för höstens 

”pastakväll”, som hade temat Änglar, talade vi 

om änglar i Bibeln (Mikael, Rafael och 

Gabriel), om när ängeln kom till Maria och 

berättade om Jesus. 
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Vi var på studiebesök i kyrkan. Där pratade vi om Jesus, barnen och om dopet.  

Vi tittade på dopfunten och trädet med dopänglar. 

Mot slutet av november pratade vi om advent och jul. 

Sista gången hade vi julpyssel, samling och fika tillsammans med föräldrar och syskon. 

 

Vår skapandeverksamhet under hösten har fokuserat på en tavla om hur det kunde se ut på 

Jesu tid. Vi började med att måla en bakgrund och sedan byggde vi på tavlan gång efter gång 

beroende på vad vi pratade om på samlingen. Vi gjorde hus när vi talade om hur man bodde, 

åsnor när vi talade om hur man färdades, människor när vi talade 

om kläder, träd när vi talade om natur, änglar och till sist stallet, 

herdarna och lammen. 

 

Vi har också tillverkat kyrktuppar till tupptävlingen som gjorde 

att vi fick andra pris i tävlingen. Detta firades med glasstårta. 

Andra saker vi gjort är ljusstakar till advent, höstpyssel av 

naturmaterial, duvor, julpyssel och mycket annat. 

 

Minimalerna/Noaklubben  
Noaklubben 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 eller bibelord med samtal om Gud och en 

fruktstund. 

Under vårterminen träffades vi på tisdagar mellan 15.30–17.30 och under höstterminen 

träffades vi 15.30–17.00. 

Vi har många deltagare i gruppen, 20-25 barn. Från och med höstterminen försökte vi att 

ändra åldersgränsen på gruppen från 4-7 år till 5-7 år för att få en mer hanterbar grupp. Det 

skiljer mycket i mognad på ett barn som är 4 år jämfört med 7 år. Men det fungerade inte så 

bra eftersom barnkören är från 4 år.  

Vi har jobbat mycket med färg och form under vårterminen (då gruppen fortfarande hette 

Minimalerna) Först jobbade vi inför karnevalen, som hade temat ”Låt kärleken komma in”, 

med hjärtan. Vi talade om Guds kärlek och om att vara vänner. Under andra hälften av 

vårterminen hade vi temat ”skapelsen” Vi talade om skapelsen och 

som skapande aktivitet tillverkade vi djur och växter av 

gipsbindor.  Det mynnade ut i en utställning på sommarfesten. 

 

Under höstterminen bytte vi namn till NOAKLUBBEN och därför 

talade vi om Noa och arken. Vi målade vår egen Noaklubbstavla. 
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Vi deltog också i ”Kyrktuppstävlingen” där vi kom på tredje plats. Priset var en marsipantårta.  

Vi besökte Älmhults kyrka där vi bl.a. fick en genomgång av orgeln med hjälp av vår musiker 

Mia. Andra hälften av höstterminen arbetade vi med temat Änglar eftersom pastakvällen 

under hösten hade detta tema. Vi talade om änglar i Bibeln m.m. Skapande verksamhet blev 

naturligtvis änglar i olika material och änglavingar. Vi övade även in en ängladans som några 

i ungdomsgruppen skapat. 

Under höstterminen mellan 17.00 och 17.30 har vi haft ”Drop- in” till föräldracafé och 

barnkör. Vid 17.30 går körbarnen över till barnkören. När barnen är på barnkören ges 

föräldrar och syskon möjlighet att stanna kvar i Arken för lek och fika. 

 
 
 

 
Scengångarna/After school 
Vi träffas på tisdagar och torsdagar 14.30–17.00 (Drop-in) pyssel och skapande, drama, lekar, 

läxläsning, bibelsamtal och etiska diskussioner är en självklarhet. För dem som kommer 

direkt från skolan erbjuder vi mellanmål och vi avslutar alltid med en andakt.  

På tisdagar (gruppen hette Scengångarna under vårterminen) har vi under vårterminen jobbat 

med drama.                        

Vi deltog i en familjegudstjänst och dramatiserade brödundret. Bakade till ett kyrkkaffe där 

barnen var med och tog hand om kyrkkaffet. Vi har skapat med papper, färg, gips och 

ljusgjutning m.m. och vårens stora projekt var att testa på graffitti. Graffittin ställde vi ut på 

sommarfesten och nu pryder den sin plats utanför Arkens lokaler.  

 

 

På torsdagar har vi jobbat mycket med relationer. Hur man är mot varandra, vad vi gör, hur vi 

pratar. Vad säger Jesus om hur vi ska behandla varandra. (Torsdagsgruppen har varit stor och 

många av dem sjunger i Unga röster som har övning efter After school)  
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Det har funnits ett stort behov av att jobba ihop dem till en bra grupp. Skapande med färg, 

pärlor m.m. mycket spel, lek och samtal. 

Hösterminen 2018 började vi erbjuda After school både tisdag och torsdag. 

 

Under hösterminen fortsatte vi vårt arbete med relationer. På vår andakt införde vi bönen 

Fader vår som avslutning varje gång. På tisdagar följde vi Helgahunds äventyr i paradiset. 

 

Vi hade skapande verksamhet under hösten. Först målade vi och tillverkade kyrktuppar i olika 

skepnader och deltog i kyrktuppstävlingen, men inte som grupp utan individuellt. Vi gjorde 

sedan änglar av oliks sorter och talade om änglar med sikte på ”Pastakvällen”. 

After school bakade även pastakvällens ”änglakakor” (kärleksmums med änglaströssel). Vi 

tittade närmare på Älmhults kyrka. Framåt jul blev det pepparkaksbak och 

karamelltillverkning, ”Bibelbingo” m.m. 

Karneval/Pastakväll 
En gång per termin har vi pastakväll/karneval, upplagt efter det engelska konceptet Messy 

Church. En vardagsgudstjänst, där vi vill att olika åldrar ska mötas. Genom pyssel, sång, mat 

och olika samtal om tron, vill vi skapa gemenskap och få barn och vuxna att känna sig hemma 

i vår kyrka. 

Våren 2018 hade vi karneval med 

kärlekstema på fettisdagen. 

Drama om den förlorade sonen, 

pyssel om kärlek, ansiktsmålning 

och kärlekssånger varvades. 

Karnevalståg med drake ledde till 

vår avslutande andakt. 

Alla uppskattade maten och de 

goda semlorna och pinatan i form 

av ett hjärta fylld av små 

nallebjörnar. 

 

Höstens 2018 var temat änglar. Vi pysslade pastaänglar och tapetänglar, gjorde en 

änglagirlang, dansade ängladans och lyssnade till berättelser om människors möten med 

änglar i Bibeln. 

Köttbullar och pasta avnjöts och tog slut! 

Den avslutande skattjakten, där sankte Per fick ta hjälp av änglarna och barnen för att hitta 

nycklarna till skattkistan, mynnade ut i att alla gick hem med en fin reflexängel. 

Lucia  
Torsdagen den 13 december fick vi i församlingshemmet besök av Jubilatekörens luciatåg 

under ledning av vår musiker Mia. Vi samarbetade med familjecentralen Kotten om detta 

arrangemang och personal från dem deltog. Det kom många föräldrar och barn och även några 

pensionärer. Vi bjöd på fika efter luciaframträdandet och sedan lekte barn och föräldrar i 

Arken och ville inte gå hem! Vi var mycket nöjda och vill gärna göra om detta nästa år. Då 

vill vi bjuda in pensionärer från Agneta Grimbergs grupper att deltaga. 

  

Pastakväll är toppen 
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KYRKOMUSIK – KANTORN 

Min tjänst är främst inriktad på barn- och ungdom. Nedan följer en kort presentation av 

körerna jag ansvarar för.  

 

 

Barnkören (från 4 år) 
Kören har under året bestått av ca 40 barn som sjunger upp en 

gång i månaden i kyrkan eller i församlingshemmet. Årets 

höjdpunkter är nog Pastakväll/Karneval som församlingen 

arrangerar i februari och i oktober månad. Mat och gemenskap 

blandas med någon berättelse från Bibeln. I år har temat för 

dessa båda träffar varit kärlek och änglar. Pastakvällarna är 

välbesökta med drygt 100 personer vid varje tillfälle. 

 

Kyrkvaktmästare Jonas Svensson har tillverkat ett nytt 

processionskors och ljus för de ”mindre” barnen. Det kommer 

vi framförallt att använda vid våra Familjemässor och Barnens 

katedral. Tack Jonas!!  
                                             
Barnkören övar varje tisdag i församlingshemmet (dock ej 

under loven) och Magdalena Brown samt Malin Johnsson har 

detta år hjälpt mig så gott som varje vecka, vilket jag är 

mycket tacksam för. 

 

 

 

Unga Röster (från 8 år) 
Är ca 25 tjejer och 1 kille som sjunger vid alla möjliga sammanhang både i och utanför 

kyrkan. Totalt ca 20 framträdanden per år. Vi övar varje vecka, med undantag för 

lovveckorna.  I mars månad åkte vi, enligt tradition, på körläger till Hjortsberga tillsammans 

med barnkören i Stenbrohult. Detta år lärde vi in en musikal som heter Gryningsljus som 

handlar om skapelsen.  Den framfördes både i Stenbrohult och Älmhults kyrkor under sista 

helgen i april. Jag vill gärna 

fortsätta med detta 

samarbete mellan 

församlingarna och hoppas 

kunna fortsätta med det även 

nästa år.         

 

Varje termin sjunger Unga 

Röster tillsammans med 

Jubilatekören vid 2 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 

Amanda Faeltenborg Wallis och Noomi Lejon i musikalen ”Gryningsljus” 

 

Korsbärare: Lykke Thelin       



 

Verksamhetsberättelse 2018 Sida 15 

körerna. Det gör att steget inte blir så stort och förhoppningsvis vill tjejerna fortsätta sjunga i 

kör även när de börjar i högstadiet.  

 

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

Mixturen på gudstjänsten som glädjande nog fyllde vår kyrka. På eftermiddagen var 

Barnkören och Unga Röster med när granen tändes på torget i samband med julskyltningen. 

  

Under hösten övade vi in ännu en musikal ”En lysande stjärna” som spelades upp för ca 350 

förskolebarn som vi bjöd in i början av december. Även församlingen fick ta del musikalen 

som också framfördes i samband med gudstjänsten på Trettondedag Jul.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jubilatekören (från 12 år)  
Har ca 25 körsångare. Även i år har kören gjort Gospelmässa både vår och höst. Detta är en 

musikgenre som både kören och deras körledare gillar. Kören är mycket aktiv vid 

konfirmandhelger samt vid konfirmationerna (4-5 st/år). Under hösten anmälde vi oss till en 

Ungdomskörfestival i Skara men kom tyvärr inte med. På grund av detta började jag fundera 

på om vi inte kunde åka till London istället. Sagt och gjort, på höstlovet blev det verklighet 

och vi hade 5 fantastiska, intensiva dagar i London då vi bl a fick uppleva musikalen 

Lejonkungen samt besökte Svenska kyrkan. Vi sjöng på en gudstjänst där och det var en stor 

händelse för oss alla. Vill rikta ett varmt och innerligt TACK till Älmhults församling som 

gjorde det möjligt för oss att resa. En del av kostnaden hade vi själva tjänat in genom att 

sjunga på div tillställningar.  

 

I oktober månad utökades kören med 2 KILLAR. Vilhelm Grimberg och Hugo Tapola. Vi är 

så glada för detta och de gjorde debut på Tacksägelsedagen då alla 3 barn- och 

ungdomskörerna sjöng tillsammans. 

 

Församlingen har fortsatt gott samarbete med Lions i Älmhult och hade en fin luciahögtid i 

kyrkan den 8 december. Årets Lucia heter Emma Johansson. På luciadagen gjorde kören 15 

luciauppträdanden på IKEA:s olika avdelningar och kommunens alla äldreboenden.     

Älmhults förskolebarn med personal är och tittar på musikalen ”En lysande stjärna” i 

församlingshemmet. 
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Jubilatekören spred skönsång i butikerna i Älmhult under julskyltningen. Ett mycket 

uppskattat inslag i det mörka, slaskiga vintervädret som var på kvällen. 

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.   

Mycket av min arbetstid lägger jag också på konfirmandarbetet i vår församling. Det blir 

många läger, konfirmandhelger och samlingar med alla dessa ungdomar. Arbetsamt men så 

givande möten som berikar mig och förhoppningsvis även dem!    

 

Mia Andersson, kyrkomusiker 

  Jubilatekören sjöng på julskyltningen i Älmhult. 

 

Jubilatekören i London utanför teatern där vi såg musikalen Lejonkungen. 
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KONFIRMANDARBETE 

 

 

Under 2017/2018 och 2018/2019 

har vi haft snarlikt upplägg på 

konfirmandläsningen med en 

terminsgrupp som träffas varje 

tisdag och en lovgrupp som 

träffas under vecka 8 och tre 

veckor på sommaren. Vi utgick i 

undervisningen från en tidslinje 

som Jesper Runeson gjort över 

frälsningshistorien. Varje träff 

hade ett ämne, exempelvis 

”Skapelsen”, ”Landet” eller 

”Återkomsten”. Utöver detta 

hade vi särskilda pass om 

identitet, sex och relationer, bön 

och tro och vetenskap. Under 

året skall de gå 15 gånger i gudstjänst och vara ministrant vid två tillfällen. 
                        
Vi konfirmerade 57(53) konfirmander i 2018. En del av dessa är folkbokförda i andra 

församlingar. 

 

 

  

Vårterminen 
 

Terminsgruppen 

Gruppen bestod av 34 konfirmander. De åkte på ett helgläger under våren till 

Hjortsbergagården. Under konfirmationen den 5 maj presenterade de vad de lärt sig genom ett 

drama i form av frågeshowen ”Vem vet mest?” Fyra karaktärer tävlade och fick representera 

olika livssyner (såsom relativism, ateism, kristen tro och nihilism). De diskuterade olika 

ämnen: Skapelsen, ondskan, Jesus liv & död, uppståndelsen, kyrkan samt bönen. Som 

avslutning visade det sig att spelledaren själv var svaret: han var Jesus. 

 

Lovgruppen 

Gruppen bestod av 26 konfirmander. De hade sin första del av läsningen under vecka 8 som 

avslutades med ett tre dagar långt läger på Södra Hoka.  

 

De konfirmerades den 7 juli efter ett härligt sommarläger på Åhusgården. Redovisningen 

bestod av ett drama där tre personer i olika åldrar och livssituationer får möta Jesus. En ensam 

tjej som flyttat mycket saknade sina vänner, en cool kille saknade sin frånvarande pappa och 

en änka saknade sin just botgångna make. I mötet med treenigheten och kyrkan får de uppleva 

att de inte är ensamma och att det finns en världsvid gemenskap, en återställd gemenskap och 

en evig gemenskap i Guds närhet. 
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Höstterminen 
 

Terminen inleddes med en gemensam inskrivning i kyrkan. Veckan efter hade vi 

kyrkorumsbingo. Vi åkte på ett gemensamt läger för båda grupperna tillsammans med 

Stenbrohult och Virestad - K04. Lägret var i Åhus och totalt var vi 150 personer. Det var 

oerhört lyckat. En av ungdomarna beskrev det efteråt som den bästa helgen i hennes liv och 

att hon efteråt låg på sin säng med knäppta händer och kände frid för första gången. 

 

 
K04 läger gemensamt för hela kommunen 

 

Terminsgruppen 

Terminsgruppen består av 34 konfirmander. Till skillnad från året innan åkte vi inte på något 

eget läger för dem under hösten. Johannes Leckström var föräldraledig under två månader och 

Jesper Runeson tog ett stort ansvar för gruppen, uppbackad av Per-Rune Svenson. Vi har haft 

ett stort fokus på smågrupper med diskussionsfrågor till dagens ämne. Här har tidigare 

konfirmander tagit stort ansvar. Vi har också fokuserat mycket på lekar och att bygga 

gruppgemenskap vilket är extra svårt när man träffas så uppstyckat.  

 

Lovgruppen 

Lovgruppen består av 23 

konfirmander. De hade en kort 

uppstart med kyrkorumsbingo och 

K04-lägret. Sedan hade vi en 

konfirmandhelg, en julträff och en 

julfest. Huvudfokus ligger vecka 8 

och på sommaren. 

 

Johannes Leckström, komminister 

 

   

 

 

 

Julfest för konfirmander och DELUX 
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Efter konfirmationsmässan 

Konfirmation 
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UNGDOMSVERKSAMHET 

DELUX 
 

Vårterminen 
Under vårterminen var vi en stor grupp som regelbundet kom på delux-samlingarna på 

tisdagar. Det varierade mellan 25-30 på samlingarna. Ansvariga ledare var Malin Johnson, 

Jesper Runeson och Johannes Leckström. Ungdomslokalerna höll fortfarande på att 

renoveras, så vi hade gjort pingisrummet till mysrum. 

 

Vi hade bland annat en serie om fyra B (Bibel, Bön, Brödbrytelse och Brödragemenskap), där 

vi inledde med föredrag varefter vi åt tillsammans och diskuterade ämnet. Vi gjorde en 

mycket lyckad utflykt till Växjö där vi badade och avslutade kvällen med en mäktig 

kvällsmässa i Växjö domkyrka. På påsklovet hade vi övernattning i församlingshemmet då vi 

hade lite olika upplevelsestationer under kvällen för att följa passionsdramat. 

På slutet av vårkanten var det en del av dem som brukat komma under året som valde att 

hoppa av. Vårens avslutande resa under Kristi himmelsfärd gick till Göteborg. Vi var drygt 20 

stycken som åkte med. Vi sov i St Paulis församlingshem, åkte ut till Donsö, besökte 

Liseberg, gjorde studiebesök på Minnamottagningen och träffade Staffan Birgersson. Under 

helgen hade vi fyra stycken bibelstudier över Filipperbrevet. Först diskuterade de texten i 

smågrupper och sedan hade vi en bibelförklaring. Detta blev mycket lyckat och inspirerade 

oss att fortsätta med samma metodik fast kring Markusevangeliet på hemmaplan. 

Ungdomarna pratar fortfarande om denna fantastiska helg. 

 

Många från Delux var också med som faddrar på terminsgruppen och lovgruppens läger. 

 

 

 
DELUX vid havet 
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Höstterminen 
Första månadernas uppstarter var präglade av renoveringen. Vi hade våra samlingar utspridda 

på lite olika ställen, framförallt i Kyrkbackssalen. Gruppen blev något mindre än tidigare år, 

och den största nyrekryteringen kom från lovkonfirmanderna. 

 

Vi åkte på ett uppstartsläger till Sunnerbogården. Det var ett 20-tal med på lägret och det är 

dessa som varit aktiva under terminen på tisdagarna.  

 

Gruppen har blivit tajtare och gått mer på djupet, men samtidigt varit färre än tidigare. Flera 

anledningar kan anas: Mer spets i upplägget, Johannes var föräldraledig under två månader, 

sociologiska tillfälligheter, ett ökat utbud av öppna verksamheter samt lite rörigt med lokaler.  

 

Under terminen hade vi en serie av bibelstudier över Markusevangeliet. Uppstarten av detta 

var fokus under första lägret. Utöver det har vi haft några undervisningspass om exempelvis 

kristendomen och andra religioner och lidandets problem. 

Vi hade en utflykt där vi fiskade. En tisdag var det klädbytardag. Som avslutning hade vi 

bowlingkväll i Osby. 

 

Under K04-lägret hade vi också egna samlingar med undervisning för de nästan 50 assistenter 

som var med från alla svenskkyrkliga församlingar i kommunen. 

 

 

Johannes Leckström, komminister   

 

  

Sommarfesten 2018 
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KYRKOMUSIK - ORGANISTEN 

Det kyrkomusikaliska året innehöll flera stora konserter och musikaliskt rikhaltiga 

gudstjänster, där församlingens körer medverkade vid flera tillfällen. 2018 blev också det år 

då organisten Per Gunnar Petersson avtackades efter 40 års tjänst och undertecknad fick ta 

över rodret. Vårterminen innebar att vi båda tjänstgjorde och att jag i februari fick ansvaret för 

Mixturen, medan min företrädare ledde Vokalensemblen fram till i juni. Trots min 

sjukskrivning under sensommaren och hösten, kunde körverksamheten köra igång som 

vanligt, eftersom Per Gunnar åtog sig att leda körerna under höstens inledning. Jag 

medverkade som ackompanjatör i Vokalensemblen och efter allhelgonakonserten tog jag helt 

över ansvaret för denna ensemble och arbetade åter 100%.  

 

 

Vokalensemblen 
Vokalensemblen har 23 medlemmar och medverkade under våren på Fastlagssöndagen, 

Fjärde söndagen i påsktiden och vid avtackningsmässan för Per Gunnar Petersson i juni. Då 

medverkade också instrumentalister från Växjö.  

Under hösten medverkade man den 21 söndagen efter Trefaldighet och framförde en konsert 

på Alla helgons dag, samt den välbesökta advents- och julkonserten tillsammans med 

Mixturen. 

Medlemmarna kommer huvudsakligen från Älmhults församling, men det finns även 

medlemmar från andra församlingar. Kören har haft 20 repetitioner under året. 

Repetitionernas längd har varit 2-3 timmar och kom under hösten att förläggas till varannan 

måndag. För att kunna hänga med vid repetitionerna och framföra den repertoar som gäller för 

kören, är det viktigt med musikaliska förkunskaper. 

 

 

Mixturen 
Till Mixturen är alla välkomna, oavsett tidigare körvana. Kören består av 24 medlemmar, 

varav några medlemmar har tillkommit under året. Kören har medverkat vid mässor, 

sommarkonsert och julkonsert, sjungit tillsammans med Jubilatekören vid några tillfällen och 

har medverkat vid två önskepsalmstillfällen. Mixturen har haft 33 körövningar och har 

repeterat varje onsdagskväll. I genomsnitt har 17,5 personer deltagit vid övningarna. 

 

 

Ny kyrkohandbok och gudstjänster 
Vid pingst togs den nya kyrkohandboken i bruk och vi kom att i huvudsak använda 

musikserie C i mässans agenda. Även vid andra gudstjänstformer har en anpassning till 

gällande handbok skett. Vid mässor och andra gudstjänster har församlingens teamare vid 

några tillfällen medverkat på bas och percussion. I samband med begravningar gäller 

principen med levande musik. Detta innebär att önskemål från sorgehus ibland måste 

arrangeras från pop eller jazz till funktionell orgelmusik. 
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Konserter och musikgudstjänster 
Den etablerade lunchmusiken fortsätter som tidigare och värdet av ideella medarbetares insats 

i samband med den och andra tillfällen då det förekommer kaffemingel efter konserter, kan 

knappast överskattas. Under 2018 har 28 st. konserter och musikgudstjänster ägt rum, med  

3 335 besökare, vilket utgör ett snitt på 119 besökare. I kyrkans arkiv finns programblad från 

samtliga dessa tillfällen. Repertoaren har varit omfattande, med stor bredd men framförallt 

hög klass. Det är min förhoppning att framtiden skall kunna innebära att detta kan 

upprätthållas och utvecklas. 

 

 

Orgeln 
Älmhults kyrkas orgel genomgick 

under hösten sin årliga översyn och 

stämning av Fr. Ruffatti från Italien. 

Under våren skedde ett byte av 

elektriska brytare. Ett inplanerat besök 

av Dwight Jones från USA blev 

inställt, eftersom hans arbete i Uppsala 

domkyrka tog längre tid än beräknat. 

Detta arbete, som rör driftsäkerheten 

för kretskorten i orgeln, kommer att 

genomföras under 2019. 

 

Patrik Sassersson, organist 

 

 

  

Patrik Sassersson vid orgeln 
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Konserter och musikgudstjänster under året  

 

Datum Tid Namn Deltagare 

2018-01-25 12:00 Lunchmusik med Patrik Sassersson 78 

2018-01-27 16:00 Önskepsalmer med Mixturen 65 

2018-02-10 16:00 Manskörkonsert med Ars Veritas 50 

2018-02-22 12:00 Lunchmusik med Bengt Almfjord 60 

2018-03-03 16:00 Konsert med Varbergs kammarkör 60 

2018-03-17 16:00 Önskepsalmer med Mixturen 32 

2018-03-29 12:00 Lunchmusik med Julia och Patrik Sassersson 65 

2018-04-21 16:00 Orgelkonsert med Johan Hammarström, Västerås 55 

2018-04-26 12:00 Lunchmusik med Per Gunnar Petersson 80 

2018-04-28 17:00 Konsert Unga Stråkar 180 

2018-04-30 20:00 Vårsånger och vårtal 150 

2018-05-31 12:00 Lunchmusik med Johan Gustafsson 75 

2018-06-06 19:00 Sommarkonsert med körerna 280 

2018-06-09 16:00 Konsert med Petri Sångare 105 

2018-06-10 10:00 Högmässa med avtackning av Per Gunnar 

Petersson 

290 

2018-06-28 12:00 Lunchmusik med Robert Bennesh 74 

2018-09-27 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson 64 

2018-10-06 16:00 Konsert med Ceciliakören 90 

2018-10-25 12:10 Lunchmusik med Samuel och Patrik Sassersson 62 

2018-10-27 16:00 Orgelkonsert med Diplomorganist Kira Lankinen 28 

2018-11-03 16:00 Allhelgonakonsert med Vokalensemblen 105 

2018-11-17 16:00 Musik för Kambodja 149 

2018-11-29 12:10 Lunchmusik med Domkyrkoorganist Sten-Inge 

Petersson 

74 

2018-12-01 18:00 Konsert med Elme storband 221 

2018-12-08 17:00 Luciahögtid med Jubilatekören, arr Lions 275 

2018-12-16 16:00 Adventskonsert 185 

2018-12-20 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson 77 

2018-12-21 19:00 Julkonsert med Jubilatekören & Unga stråkar 306 
  

Total antal besökare 3 335 

 
 

Snitt 119 
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Körmedverkan i gudstjänster; Mixturen och Vokalensemblen  

  

Datum Tid Namn Deltagare 

2018-01-01 16:00 Julens sånger och psalmer med Mixturen 140 

2018-01-27 16:00 Önskepsalmer med Mixturen 65 

2018-02-11 10:00 Fastlagssöndagen. Vokalensemblen. Cantate 

Domino m.m.  

177 

2018-03-17 16:00 Önskepsalmer med Mixturen 32 

2018-04-01 10:00 Påskdagen med Mixturen 90 

2018-04-22 10:00 Fjärde i Påsktiden. Vokalensemblen. 70 

2018-05-13 10:00 Söndagen före Pingst med Mixturen 43 

2018-06-10 10:00 Högmässa med avtackning av Per Gunnar Petersson. 

Vokalensemblen. 

290 

2018-09-30 10:00 Mikaelidagen. De äldres fest. Mixturen 150 

2018-10-21 10:00 Mässa med Vokalensemblen 105 

2018-11-04 16:00 Minnesgudstjänst. Mixturen. 228 

2018-12-02 10:00 Första advent. Mixturen, UR och Jubilate. 221 
  

Total antal besökare 1 611 
  

Snitt 134 
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UNDERVISNING 

Kulturresor 
Under 2018 arrangerade vi kulturresor för skolungdomar under två dagar i slutet av 

vårterminen. Ungdomarna fick (liksom tidigare år) ett häfte att fylla i under dagen. Vi besökte 

Virestad, Stenbrohult, Missionskyrkan, Pjätteryd och Älmhults kyrka. Resan var mycket 

uppskattad av lärare och elever.  

 

Vi fick också höra om några ungdomar som efter denna resa bestämde sig för att konfirmeras. 

 

Bibeläventyret 
Det tänkta upplägget, som vi ibland frångår, är att besöka klass fyra under vårterminen med 

GT och sedan klass fem under höstterminen med NT. Under 2018 har vi besökt samtliga fyror 

och femmor på Gemöskolan, Elmeskolan och Klöxhultsskolan. Karl-Henrik Wallerstein har 

åtagit sig att ha hand om Klöxhultsskolan och Johannes Leckström har Gemö- och 

Elmeskolan. I början av 2018 var jag inplanerad på att gå NT-kursen, men missade på grund 

av sjukdom. Därför tog vi in Daniel Henning från Osby för att göra några klasser på Gemö.  

 

Responsen från lärarna är mycket positiv. Eleverna, som ofta är lite kritiska i början, älskar 

det. Jag får också skörda frukten av det i konfirmandarbetet. Som exempel kan nämnas när en 

tjej ställde sig upp när vi gick igenom 10 Guds bud och rappade den rap de lärde sig i 

fjärdeklass om budorden. 

 

Samtalsgruppen 
Gruppen för samtal kring Bibel och teologi, livsfrågor, Kyrkans liv, m.m. 

Samlingarna äger rum på kvällstid, varannan torsdag kl. 19.00 under terminerna, och inleds 

varje gång med andakt följd av kaffestund och därefter aktuellt tema.  

Under 2018 har det varit i genomsnitt 10 till 15 deltagare per möte. 

Årets teman har varit: 

 

Vårterminen 
- 2:a Korinthierbrevet. 

- Herrens bön. 

- Guds kärlek. 

- Sommaravslutning med grillning och musikfrågetävling. 

 

Höstterminen 
- Kyrkoårets sista fjärdedel, dess upplägg, karaktär och insida. 

- Människans val/ställningstagande inför Jesus och hans budskap. 

- Jesu bergspredikan i Matteusevangeliet kap. 5-7. 

- Jesus och lagen. 

- Saligprisningarna. 

- Allhelgonahelgens dagar, historisk bakgrund och innehåll. 

- Begreppet Fader i Nya Testamentet jämfört med i Gamla Testamentet. 

- Bibeltrafik. Samtal kring Bibelställen/verser med utgångspunkt i vägmärken som symboler. 

- Terminsavslutning med adventskaffe. 

 

Johannes Leckström och Per-Rune Svenson  
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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. 

Under 2018 var den uppmärksammade vinsten av 

”Årets Kyrktupp” i tidningen Land en händelse som 

fick stort medialt genomslag. Kyrkan har hållits öppen i 

så hög grad som möjligt med möjlighet till ljuständning, 

förbönslåda och tillgång till bokbord. 

 

Älmhults församling visar gentemot 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.  

 

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 görs 

oftast av församlingens präster och diakon och blev för 2018, 25 st.  

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

god gemenskap och samtal. Vi har varit 7-10 deltagare på våra träffar. Gruppen har ordnat 

”Träff för alla” och ”Stilla dag”. Några går till Nicklagården och Almgården och sjunger med 

de boende, i samarbete med terapin. Som vanligt ordnades ”Sommarresor” för de boende på 

Almgården och Nicklagården. Detta år blev det två 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. Dessutom gjordes 

ytterligare en resa som en ”kyrkresa”, dvs för den som 

vill och kan, med samma upplägg.  

Tyvärr upplever vi inte något gehör från Almgårdens 

och Nicklagårdens ledning så det var sista gången vi 

gör dessa resor. I fortsättningen blir det en eller två 

kyrkresor för församlingsbor. 

Vi var i år ca 75 deltagare sammanlagt som åkte till 

Virestad kyrka där vi fick lite guidning och en andakt. 

Därefter gick vi över till sockenstugan, där vi bjöds på 

kaffe och kringlor och bakelse. Vidar och Ingegärd 

Lundbäck underhöll med fiol och berättelser. Mycket 

trevligt och stort TACK till Virestads församling och 

Ingegärd och Vidar Lundbäck! 

Diakonigruppen, trivselgruppen, kyrkvärdar m fl deltog 

på Diakonins dag i Växjö den 22 september med ca 12 

deltagare. 

 
”Leva vidare”-grupp 
”Leva vidare”-grupperna har under året varit igång med en grupp under våren med 5 

deltagare. Under hösten kom 15 deltagare och som delades i två grupper. Ledare har varit 

Agneta Grimberg och Christina Rosén under våren och Agneta Grimberg och Per-Rune 

Svenson under hösten. Vi (Älmhults församling) erbjuder även övriga församlingar i 

kommunen att deltaga i grupperna. Sammanlagt deltog 8 personer från de andra 

församlingarna. 
  



 

Verksamhetsberättelse 2018 Sida 29 

Stilla dag   
Den 10 mars hade vi Stilla dag i vårt församlingshem, vi var 8 

deltagare. Berth Löndahl, Malmö, var ledare med temat ”Du 

omsluter mig”. Den 24 november var det återigen tänkt att vara 

Stilla dag, men blev tyvärr inställt pga för få deltagare.  

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

vara öppen för alla som kan och vill. 

Programmen under året har varit: 

- 26 januari ”Dag Hammarskjöld” Carl-Henrik Henriz, Degeberga 

berättade (55 pers.) 

- 2 mars ”Goda signaler i samhällets tjänst” Michael Johansson 

berättade (35 pers.) 

- 23 mars ”Min 13:e resa till Værøy - Lofoten” Ann-Ulrika Östberg berättade (55 pers.) 

- 20 april ”Bilder från gamla Älmhult” Ingmar Almkvist berättade (50 pers.) 

- 31 augusti ”IM förr och nu” Birgitta Peters Danielsson, berättade (13 st.)  

- 28 september ”Älmhults Karin Larsson” Anna-Lisa Ternelius berättade (60 pers.) 

- 9 november ”Blommor i mitt hjärta” Allan Bengtsson, Anemonen berättade (70 pers.) 

- 30 november ”Från Pärleport till Elvis” Gunilla och Johan Sigvardsson, Vimmerby sjöng 

och berättade (45 pers.)  

 

 
.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anna-Lisa Ternelius och Karin Larssons dotter Elsa Ask med man 

från Jönköping, 28 september 

 

Wivianne och Allan Bengtsson 

Anemonen, 9 november 
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Trivselgruppen  
Trivselgruppen har ca 14 medlemmar och är en samling med gemenskap för daglediga, 

kl. 14.00 varannan torsdag under terminerna. 

Varje möte inleds med andakt, följd av kaffestund och sedan ett kortare tema vid samtalet. 

Trivselgruppen ansvarar även för måndagscaféerna under terminerna, och sommarcaféerna.  

 

Måndagscaféet har öppet helgfria måndagar vårtermin och 

hösttermin, mellan kl. 9.30–11.30. 

Till sommarcaféerna kom ca 170 personer totalt. 

Programmet för sommarcaféet var: 

3 juli ”Pigan” Ann-Kristine Elgán, Vissefjärda + svärdotter 

som dansade 

10 juli ”Visstuga, gamla och nya visor och skillingtryck” 

Anna-Maria Dencker 

17 juli ”Psalm och visa i sommarton” Dan Krantz 

24 juli kÖrhänget sjöng 

Under året har Trivselgruppen samlat in 25 007 kr genom 

olika auktioner, kollekt vid sina samlingar, vid caféerna och 

genom försäljning av hemstöpta ljus mm. 31 000 kr har 

fördelats på bl. a. Fontänhuset, Barnhem i Indien, Chingleput, 

Operation Smile, Svenska Kyrkans internationella arbete, Den 

gode Herdens skola och SKUT. Även ett nytt sockentyg 

skänktes till församlingen från Trivselgruppen. På hösten var 

Trivselgruppen med på Diakonins dag i Växjö. Ledare för 

Trivselgruppen har varit Marcus Lejon och Agneta Grimberg 

under våren och under hösten var Per-Rune Svenson ledare.  
 
Pilgrimsgrupp 
Pilgrimsgruppen har träffats under året och skrev tillsammans ihop 

en vandring för Norregårds kyrkogård. Det blev olika skyltar detta 

år med temat ”Pilgrimens olika kännetecken”, dvs en skylt med 

text för symboler: skorna, staven, hatten, ryggsäcken, korset, 

manteln och tältet. Skyltarna stod uppe över sommaren. 

Vandringen invigdes i samband med gudstjänsten den 27 maj då  

27 personer deltog. Tyvärr får skyltarna inte riktigt stå i fred på 

Norregård, många vänds på och några har kastats bort.  

 
 
 
Församlingsdag för äldre 
Församlingsdag för äldre ägde rum den 30 september. Dagen började med högmässa, då vår 

nye komminister Per-Rune Svenson välkomnades. Ingmar Almkvist visade bilder från gamla 

Älmhult efter middagen. Det kom ca 85 personer till middagen i Kyrkbacksgården. 

 

 
 
  

Pigan, Ann-Kristine Elgán, 3 juli 
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Övrigt 
 

• Under våren nominerade vi Älmhults 

kyrkas kyrktupp till att bli ”årets kyrktupp 

2018” genom en tävling i tidningen 

LAND. Tuppen lyckades vinna till glädje 

för många av oss och i november delades 

till sist priset ut under lunchmusiken. Det 

gav ett stort gensvar att vi vunnit i många 

olika tidningar, radio och TV. 

 

• Den 26 augusti hade vi en 

kyrkogårdsvandring som Ingmar Almkvist ledde på ett förtjänstfullt sätt.  

Det kom 54 personer till denna samling. 

 

 

• En trogen ideell medarbetare, Laila Svensson avled hastigt 4 oktober. Söndagen innan 

hon dog var Laila med och välkomnade Per-Rune Svenson. Det blev en stor sorg och 

saknad. 

 

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

ordnade servering och en mötesplats under tre eftermiddagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Grimberg, diakon 

 

  

Kyrkogårdsvandring 
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BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

Antal tillhöriga i Älmhults församling som har avlidit under 2018 har varit 76 (69) st. 

 

Antal gravsättning: 91 st. varav 18 st. från andra församlingar. 

Antal borgerliga begravningar: 9 st. 

 

38 gravrätter har förnyats under året på gamla kyrkogården och 34 gravrätter har förnyats på 

nya kyrkogården. 18 nya gravplatser har tillkommit under året i kvarter 5 (kista) och kvarter 9 

(urna). På gamla kyrkogården har 6 återlämnade gravplatser återanvänts. 

 

Det finns 3 skötselavtal kvar i begravningsverksamheten, resterande 226 skötselavtal finns i 

serviceverksamheten. 

 

 

Statistik över gravsättningar 2000-2018  
 

 
 

 

 
Typ/år 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kista 25 30 19 22 28 22 13 16 19 25 21 

Urna 13 27 22 28 17 18 19 26 24 28 31 

Minnes-
lund 20 23 46 31 27 30 37 43 27 50 39 

Summa 58 80 87 81 72 70 69 85 70 103 91 
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VAKTMÄSTERI 

Vi är samma glada vaktmästargäng som förra året och utöver det vanliga med inre och yttre 

tjänst har det hänt en del annat. 

Maskinmässan i Hässleholm besöktes. Trevligt och nyttigt att se alla nyheter och kanske få 

lite inspiration till ändringar och förnyelser. 

Den årliga vaktmästardagen ägde 2018 rum i Berga församling. Den här dagen är speciell för 

oss. Då får vi tillfälle att träffa och diskutera saker och ting samt utbyta erfarenheter med 

kollegor från Sunnerbo och Allbo kontrakt. 2020, då det är tioårsjubileum, blir 

vaktmästardagen här i Älmhult. 

Det har satts upp nya armaturer på kyrkogården samt ekonomibyggnaderna. Blev en klar 

förbättring, inte bara utseendemässigt. Under 2019 kommer det att sättas upp fler 

belysningsarmaturer på kyrkogården. 

Sommaren var lång och underbart varm vilket resulterade i mycket vattning men knappt 

någon gräsklippning. Gräsmattorna tog väldigt mycket stryk så att återställa dem kommer att 

ta sin tid. 

Vaktmästarna har under året varit på några utbildningar; bl. a. hjärt/lungräddning, brandskydd 

och växtkunskap. 

I samarbete med skolorna har vi haft några PRAO-elever. I samarbete med kriminalvården 

har vi haft några personer med oss som dömts till samhällstjänst. 

Under den årliga fotbollsskolan i samarbete med Stenbrohult ställer vi upp med personal, tält 

och staket. 

 

 

  

Vaktmästardag i Berga 
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MEDARBETARE OCH PERSONAL 

 

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds 
nåd i dess många former (1 Petrus 4:9) 
 

Älmhults församling har under 2018 haft 18 (16, 16) tillsvidareanställda varav 12 (10, 10) 

inom församlingsverksamheten, 4 (3) inom begravningsverksamheten och 2 (2) inom service 

och administration. Till detta kommer flera hundra ideellt arbetande medarbetare, den största 

gruppen av ideella medarbetare är körsångare.  

 

En av församlingens prästtjänster har 

varit vakant sedan Mats Brown avled år 

2016. Under sommaren tillträdde 

Per-Rune Svenson denna tjänst.  

 

Två mångåriga medarbetare slutade 

under året sina anställningar och gick i 

pension. Per-Gunnar Petersson slutade 

som organist efter 40 års tjänst. 

Kanslisten Agneta von Horn slutade efter 

27 års tjänstgöring.  Hennes ersättare 

blev Annelie Jönsson.  

 

 

 

 

 

Ett dödsfall som väckte stor förstämning i församlingen inträffade 

i oktober då kyrkvärden och kyrkorådets vice ordförande Laila 

Svensson hastigt avled och efterlämnade många ljusa minnen och 

ett stort tomrum.  

 

 

 

 

 

 

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. Personalresa till Österlen hölls under 

ledning av Patrik Sassersson.  

 

Avtackning av Per-Gunnar 

Petersson efter 40 års 

tjänstgöring. 

Avtackning av Agneta von 

Horn efter 27 års 

tjänstgöring.  

Laila Svensson 
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Teamare 
Under hösten var det 

premiär för våra 

teamare. Mats Hansson 

och Vilhelm Grimberg 

går en utbildning via 

Glimåkra folkhögskola. 

De har sex kursveckor 

på skolan och gör resten 

av tiden som 

praktikanter hos oss. Vi 

hyr en lägenhet vid 

församlingshemmet där 

de bor.  

 

De har fungerat 

framförallt som extra 

ungdomsledare med ett 

speciellt fokus på lovsång. De har också startat upp en hemgrupp bland ungdomarna. Team-

arbetet är ett mycket strategiskt arbete och många av ungdomarna pratar redan om när de tar 

studenten och får vara teamare. 

 

 

 
Personalen på after work hemma hos Patrik Sassersson våren 2018 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 


