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INLEDNING 

 

Detta dokument utgör verksamhetsberättelse år 2019 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 600 (550) gudstjänster firats 

med 23 362 (23 081) deltagare. Både antalet gudstjänster och antalet gudstjänstbesök har 

därmed ökat något. 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. Vidare behöver söndagens 

huvudgudstjänst ständigt på nytt lyftas fram som församlingens kraftkälla och centrum. 

Kyrkotillhörigheten i församlingen var vid året slut 51,9 procent av befolkningen.  

 

Med några ord ur Psaltaren välkomnar jag dig att ta del av denna verksamhetsberättelse: 

 

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter 

dag vill jag prisa dig (Psaltaren 145:1).  

 

Kyrkans lovsång inför Guds väldiga gärningar i Jesus Kristus skall aldrig tystna.  

 

För Älmhults kyrkoråd i maj 2020 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 
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STATISTIK 

 

Gudstjänster 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal gudstjänstbesökare vid huvudgtj. 5 721 5 775 6 503 5 942 6 493 

Antal huvudgudstjänster 60 59 59 59 61 

Besökare per huvudgtj. i genomsnitt 95 98 108 101 106 

Antal gudstjänstbesökare vid övriga gtj. 12 266 11 955 12 308 11 785 11 691 

Antal övriga gudstjänster 446 397 379 377 355 

Varav antal musikgudstjänstbesökare 3 427 3 335 4058 3 181 3 790 

Varav antal musikgudstjänster 26 28 35 27 27 

Varav antal familjegudstjänstbesökare 984 1 284 2010 1 601 1 680 

Varav antal familjegudstjänster 7 8 11 8 9 

Kyrkliga handlingar 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal besökare vid kyrkliga handlingar 5 375 5 351 6 580 5 528 5 291 

Antal kyrkliga handlingar 94 94 120 84 101 

Antal döpta* 38 36 38 39 49 

Antal konfirmander* 54 54 53 72 59 

Antal vigslar* 3 2 8 6 8 

Antal begravningar* 64 68 87 53 77 

Barn- och ungdomsverksamhet 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal besök i öppen barn- och 

ungdomsverksamhet 

3 104 3 612 3769 3 546 3 630 

Antal deltagare i barn- och 

ungdomsgrupper 

228 260 209 196 172 

Antal medlemmar i barn- och 

ungdomskör 

93 97 92 95 94 

Vuxenverksamhet 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal allmänna grupper i 

vuxenverksamhet 

10 9 9 8 8 

Antal medlemmar i allmänna grupper 119 117 92 72 78 

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

Antal medlemmar i vuxenkör 47 47 56 58 64 

In- och utträden 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal aktiva inträden** 4 7 11 5 8 

Antal aktiva utträden** 56 58 66 78 41 

 
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 

  

O natt av ljus som ej kan dö. O natt som frambar Ordet. (Svensk psalm 461:1) 

 

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 2019 har totalt 600 (550) gudstjänster firats med sammanlagt 23 362 (23 081) 

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

besökare vid huvudgudstjänst har varit 5 721 (5 775) personer. Antal deltagare per huvud-

gudstjänst har i genomsnitt varit 95 (98) personer. 43 (40) huvudgudstjänster har firats med 

nattvard, och 17 (20) utan nattvard. Av de nattvardslösa huvudgudstjänsterna var 7 (8) 

familjegudstjänster.  

 

Under fastan 2019 började församlingen fira morgonmässa på torsdagar kl 8.30. Denna mässa 

är en stor del av förklaringen till att antalet gudstjänster ökar med 50 stycken under 2019 i 

jämförelse med året innan.  Detta innebär att kyrkans klockor numera ringer till gudstjänst alla 

tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 8.30.  

 

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 2019 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 församlingens tidning Kyrkbrevet.  
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Den kyrkomusikaliska verksamheten, med bland annat körsång, förstärker gudstjänsternas 

karaktär av gemenskap och glädje samt inspirerar till ökad delaktighet. Under 2019 har 26 

(28) särskilda musikgudstjänster anordnats med 3 427 (3 335) 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, körsångare i olika åldrar, lovsångsteam, konfirmander, 

konfirmandassistenter, diakonala grupper, deltagare ur barnverksamheten, söndagsskola m fl) 

och ett stort antal övriga gudstjänstfirare har i hög grad positivt bidragit till gudstjänstlivet.   

 
Bland de gudstjänstformer som använts under året kan nämnas huvudgudstjänster, 

musikgudstjänster, friluftsgudstjänster, 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 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 2018 i Älmhults församling 
 
• Döpta i procent av samtliga födda var 35 procent. I riket som helhet döptes 41 procent av 

motsvarande grupp. 
 

• Döpta i procent av födda med minst en kyrkotillhörig förälder var 94 procent. I riket som 

helhet döptes 66 procent av motsvarande grupp.  
 

• Konfirmerade i procent av samtliga 15-åringar var 40 procent. I riket som helhet 

konfirmerades 23 procent av motsvarande grupp. 
 

• Konfirmerade i procent av kyrkotillhöriga 15-åringar var 64 procent. I riket som helhet 

konfirmerades 39 procent av motsvarande grupp.  
 

• Vigslar inom Svenska kyrkan i procent av alla vigslar var 29 procent. I riket som helhet 

vigdes 31 procent av alla vigslar enligt Svenska kyrkans ordning.  

 

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 begravningsgudstjänsten 

har en mycket stark ställning.  

(Observera året! Statistiken för 2019 kommer först nästa år.) 
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10 i topp – huvudgudstjänster 2019 

1. 1/12 Adventsgudstjänst med Mixturen, Unga Röster och Jubilatekören  (247 delt.) 

2. 20/10 Mässa med Jubilatekören och Lena Maria Vendelius   (225) 

3. 3/11 Minnesgudstjänst med Mixturen vid Allhelgona   (219) 

4. 5/5 Träd in i dansen med Stenbrohults kyrkokör och Mixturen  (181) 

5. 30/5  Familjegudstjänst med sommarfest    (170) 

6. 17/11 Mässa med Barnkören och konfirmander  (170) 

7. 3/10  Familjegudstjänst med Barnkören och Unga Röster   (169) 

8. 28/4 Familjegudstjänst med musikal med Unga Röster och Glädjesångarna (164) 

9. 24/3  Mässa med Jubilatekören och konfirmander  (163) 

10. 29/9  Mässa med Jubilatekören och konfirmander  (157) 

 

10 i topp - övriga gudstjänster/konserter 2019 

1. 16/11 Konsert med Lalehs musik. Jubilatekören  (370) 

2. 13/11 Luciahögtid med Jubilatekören   (350) 

3. 6/7 Konfirmation med Jubilatekören   (350) 

4. 6/7 Konfirmation med Jubilatekören   (320) 

5. 24/12 Julnattsgudstjänst med Jubilatekören   (325) 

6. 20/12 Julkonsert med Jubilatekören och Unga stråkar  (316) 

7. 6/6 Sommarkonsert med Mixturen, Unga Röster och Jubilatekören (303) 

8. 11/5  Konfirmation med Jubilatekören   (290) 

9. 11/5  Konfirmation med Jubilatekören   (225) 

10. 30/11 Konsert med Elme storband   (206) 

 

Kommentar kring gudstjänststatistiken 
 

Deltagandet i Älmhults församlings huvudgudstjänst är under de allra senaste åren svagt 

vikande men numerärt relativt stabilt sett över en 20-årsperiod. Detta är ovanligt för en 

församling i Svenska kyrkan. Det genomsnittliga deltagandet i söndagens huvudgudstjänst i 

Älmhults församling var 95 (98) personer. En anledning till minskningen är att flera trogna 

gudstjänstdeltagare avlidit. Sett över tid är församlingens rika och mångfaldiga kyrko-

musikaliska arbete samt ett uthålligt barn-, konfirmand- och ungdomsarbete starkt bidragande 

faktorer till gudstjänstlivets nuvarande ställning. Det totala antalet gudstjänstfirare är svagt 

ökande i jämförelse med föregående år.  
 

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. Antalet deltagare i huvudgudstjänsten kännetecknas av en 

viss ojämnhet, till exempel har gudstjänsterna under perioden juni-augusti ett mycket lågt 

deltagande (vid vissa tillfällen under 30 personer). Siffrorna ovan kan ges som en illustration 

till den helt avgörande roll kyrkomusiken spelar i vår församling både vad gäller deltagande i 

huvudgudstjänster och i övriga gudstjänster/konserter. Det omfattande kyrkomusikaliska 

arbetet i Älmhults församling presenteras på annan plats i denna verksamhetsberättelse. 
 

Oavsett om statistiken går upp eller ner krävs ständigt förnyad koncentration på församlingens 

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

Kristus är källan till vårt hopp.  

 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 
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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 torsdags-

förmiddagar 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 
Är en grupp för föräldrar med barn mellan 0-18 månader. 

Vårt mål är att jobba tematiskt med sång, rytmik och 

skapande i en lugn miljö för de minsta och deras föräldrar 

och naturligtvis fika, gemenskap och samtal. Det är nu 

andra och tredje terminen vi har haft babytisdag. Och vi 

känner att vi fyller ett behov av en plats för gemenskap för 

de allra minsta barnen och deras föräldrar. Vårterminens 

första gång ägnade vi åt att avsluta höstens tema 
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”Mitt första år”, där föräldrarna som varit med under 

hösten kunde färdigställa sina album. Nya föräldrar kunde 

vara med och fika, lära känna lokaler och oss som arbetar 

här och delta i sångstunden. Första temaomgången för 

vårterminen (2 gånger) kallade vi ”Sång och pyssel” Dessa 

gånger hade vi en enkel sångsamling och föräldrarna 

erbjöds olika enkla pyssel/skapande. Vårens andra 

temaomgång (7gånger) ”Det gungar så fint” med sång, 

rytmik ramsor och dans för de minsta.  Vårterminens tredje temaomgång (4 gånger) 

”Kreativt skapande i 3D” Här fick föräldrarna prova på att skapa i lera/keramik. Under tiden 

föräldrarna arbetade med lera, hjälpte vi till att ta hand om barnen. Efter skapande och fika 

hade vi en avslutande sångstund med bön. Hade man inte lust att delta i den skapande 

verksamheten kunde man delta i gemenskapen och låta barnen leka. Höstterminens teman 

”Det gungar så fint” (8 gånger, se vårens beskrivning) ”Mitt första år” (4 gånger men 

fortsätter in på VT 20). 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. 

 

 
 
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 9.45-

11.30. När det inte är söndagsskola är det alltid 

familjegudstjänst eller barnens katedral. Barnen har alltid 

en given plats i söndagens gudstjänst. Under 2019 har vi 

haft bibelord i fokus. Vi har valt ett bibelord varje söndag 

som ofta är taget från någon av söndagens texter eller 

handlar om det vi pratar om på söndagsskolan. Barnen fick i 

början av året en tom bok där vi varje söndag klistrar in 

dagens bibelord och ritar eller pyntar sidan på något sätt. 

 När barnen ”droppar” in från 9.45-10.00 får de sätta sig vid 

vårt bord och börja måla på det som vi ska ha i boken denna 

söndag. 

Ca kl 10 börjar vår gudstjänst. Vi samlas på matta framför 

vårt lilla altare. Något av barnen är kyrkvärd/vaktmästare 

och tänder ljusen. Sedan sjunger vi några sånger  

ber en bön, textläsning, predikan, bön, sång och förbered-

elser för redovisningen i kyrkan. Beroende på hur mycket klockan är när vi är färdiga med vår 

samling så får barnen, om tid finns, fortsätta att måla och klistra in bibelordet i boken. 
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Sedan är det dags att gå upp till kyrkan för att 

redovisa och delta i mässan. Redovisningen i 

kyrkan blir ofta att vi delar med oss av dagen 

bibelord dagens, ber en bön eller sjunger en 

sång. Ibland har vi ett kortare drama. 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 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 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. 

Vi började terminen med att tala om Simeon och Hanna 

och flykten till Egypten som fick avsluta höstens tema 

om Jesu uppväxt och hur man levde på Jesu tid. 

Pastakvällen blev en uppstart för vårens tema som vi tänkte skulle handla om Gamla 

Testamentet. Med Duvorna följde vi Mose liv från födelsen tills han tar emot stentavlorna 

med budorden. Mose i vassen, Mose flyr, Brinnande busken, Tillbaka till Egypten, 

Olyckorna, Uttåget ur Egypten , Röda havet, Påskmåltiden, Sinai berg, Budorden, Tabernaklet 

och Arken/Vår kyrka. 

Många av samlingarna dramatiserade vi tillsammans med barnen. 

Påskmåltiden firade vi i kyrkan, där vi dramatiserade ökenvandringen och slog läger vid Sinai 

berg och delade påskmåltiden. 

De två större skapande aktiviteter under våren var att 

tillverka varsin bokrulle och fylla den med bilder och 

lite text om vad vi berättat om på samlingarna. 

Vi gjorde också keramik duvor med barnens namn på, 

en att hänga här på Arken och en att ta med sig hem. 

Under höstterminen fortsatte vi vår vandring genom 

Gamla testamentet. 

Vi talade om David, att vara modig, vänskap och om 

psalmförfattaren David. 

Sedan fortsatte vi med Salomo, Salomos tempel, 

Ordspråksboken. 

Profeten Jeremia och profeten Jesaja. Profetian om Guds son. 
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Skapande verksamhet: 

Vi tillverkade egna böcker (marmorerade, sydde, limmade/klistrade). Alla barn gjorde sin 

egen bok. I boken klistrade vi in en sammanfattning om det vi pratat om på samlingen varje 

gång, bilder och barnen själva ritade i den. Lagom till advent gjorde barnen ljusstakar i 

keramik, det passade bra när vi pratade om Jeremia. 

 
 

 

 

Noaklubben  
Onsdagar 16.00–17.30 

Noaklubben är en verksamhet för barn 

mellan 5 och 7 år. Där ges möjlighet till 

pyssel och lek, drama och sång. Vi 

börjar med en samling med en 

bibelberättelse eller bibelord med samtal 

om Gud Sedan blir det lek och pyssel. 

Mot slutet samlas vi igen och äter frukt 

och pratar. 

Vid 17.30 går körbarnen över till 

barnkören.  

Under vårterminen ändrade vi tiden för 

Noaklubben från ”drop in” från 15.30 -17.00 till 16.00- 17.30. De barn som vill vara med i 

Noaklubben bör vara hos oss senast 16.15 (så att vi 

inte har en grupp med ”drop in” hela grupptiden) 

och att i möjligaste mån inga föräldrar är med 

(naturligtvis kan de vara med i en 

”inskolningsfas”). 

Under vårterminen jobbade vi med ett stort tema 

PÅSKEN. Där vi följde Jesus från Palmsöndagen 

fram till Kristi himmelsfärd. (Jesus rider in i 

Jerusalem, Måltiden, Getsemane, Golgata, Graven, 

Emmaus, Jesus vid stranden, Kristi himmelsfärd, 

Hjälparen den Helige Ande.) 
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Som skapande aktivitet tillverkade vi figurer av pappersrullar som 

föreställde Jesus, lärjungarna, soldater och människor från Jesu tid. Vi 

målade bakgrunder (Väg till Jerusalem, Golgata, Graven, Getsemane). Av 

detta samanställde vi sedan ett bildspel med påsk berättelsen taget från ”Res 

med Evelina i bibelns land”. Vi målade bakgr  unden till pastakvällen och 

mycket mer. Vi besökte också Kyrkan/Kyrkbackssalen (KBS) 2 gånger 

under terminen. Första gången lärde vi känna kyrkan genom att vi delade in 

barnen i 5 detektivgrupper och så fick varje grupp en bild av något som 

fanns i kyrkan. Deras uppgift blev att hitta detta. Andra gången vi var i 

Kyrkan/KBS dramatiserade vi den sista måltiden. Barn och ledare klädde ut 

sig till Jesus och hans lärjungar. Vi gick upp till övre salen och delade måltiden. Under denna 

samling tog vi också en massa bilder som vi lade in i vårt bildspel om PÅSKEN. Lekar, 

sånglekar och dans är något vi arbetar mycket med i den här gruppen för att skapa 

sammanhållning och gemenskap.  

 

 

Under höstterminen ändrade vi åldersspannet från 4-7 år till 5-7 år för att få en grupp där det 

inte skiljer så mycket i utveckling och mognad. 

Temat för höstens verksamhet i Noaklubben var ”Dela med dig”. Vi talade om hur man kan 

dela med sig, vad man kan dela med sig av (kärlek, leksaker, vänskap, pengar, tid, hjälp, mat, 

o.s.v.). Vi talade också om hur olika förutsättningar vi har beroende på var vi bor. Vi fick 

rapporter från Tanzania där Jesper och Rebecka Stighem arbetade under hösten. Genom dem 

fick vi en inblick i livet på landsbygden i Tanzania. Hur det är att leva utan el och rinnande 

vatten och att basfödan var majs och bönor, nästan aldrig kött. Spännande. Vi pratade också 

om läkarmissionens kampanj ”Julklappen” och såg film när de besökte Ukraina, Rumänien 

och Moldavien och delade ut julklappar. 

Höstens tema sammanfattades på Pastakvällen då vi slog in julklappar som skickades vidare 

via Läkarmissionen.  

Skapande under hösten har bland annat varit att tillverka varsin tygkasse (måla, skriva sitt 

namn) som man kan lägga sina pågående projekt i. Vi har också målat hösttavlor tillsammans 

och gjort höstträd som vi ställde ut i kyrkan på tacksägelsedagen. Bakat kakor var en 

uppskattad aktivitet. 

Vi har också använt fallskärmen (ett verktyg för samarbete i grupp) i lek och dans.  

Under höstterminen fick Noaklubben 3 nya medhjälpare, assistenterna Hugo, Emma B. och 

Linus. Det har varit fantastiskt att ha dem till hjälp speciellt när vi har så många barn (25-30 

barn). Vi har kunnat dela in oss i mindre grupper när vi har pysslat och lekt, vilket har bidragit 

till en lugnare grupp där barnen blir sedda. 
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Föräldracafé 
När barnen är på barnkören ges föräldrar och syskon möjlighet att stanna kvar i Arken för lek 

och fika. 
 

 

After school 
Vi träffas på 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. 

Många av barnen sjunger i Unga röster som har övning efter After 

school. 

 

Under 2019 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? Vi har också övat på bönen Fader vår. Vad betyder den? Under hösten 

pratade vi också om hur olika levnadsvillkor man har både i Sverige och runt om i världen. Vi 

fick rapporter från Tanzania där Jesper och Rebecka Stighem arbetade under hösten. Genom 

dem fick vi en inblick i livet på landsbygden i Tanzania. Hur det är att leva utan el och 

rinnande vatten, och att basfödan var majs och bönor nästan aldrig kött. Spännande. Vi 

pratade också om läkarmissionens kampanj ”Julklappen” och såg film när de besökte Ukraina, 

Rumänien och Moldavien och delade ut julklappar. 

Vi har skapat i keramiklera, målat, pärlat och pysslat m.m. Alldeles innan jul lärde vi oss att 

vika pappersstjärnor som vi sedan sålde på första Advent, till förmån för arbetet i Mocico, 

Tanzania. 

 
 

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. 

 

Tema för vårens pastakväll var ”Varde ljus”. I kyrksalen bjöd vi in 

till en upplevelse av skapelsens första dagar. Johannes, Jesper, Ingrid 

och assistenter hjälptes åt att levandegöra skapelsens första dagar med 

hjälp av ljus, ljud, fläktar, tyger och målad bakgrund (målad av 

Noaklubben). Det blev mycket lyckat. I källaren fick man sjunga och 

dansa med Mia och assistenter. Man dansade och sjöng sången ”Mörker 

är brist på ljus”. Det blev en lugn och vacker dans. Alla fick också varsin 

ljusslang att ha runt armen när man dansade (denna fick man sedan ta 

med sig hem). På Arken var pysselverkstan i full gång. Här fanns Malin 

och Magdalena och man fick göra vindsnurror, tillverka krukor av 

tidningspapper, plantera tomat- eller blomfrön och  måla teckningar med 

skapelsemotiv. 

Pasta och köttfärssås gillades av alla och hallongrottor till kaffet. Maten 

serverades av Lena, Annelie och Agneta. På den gemensamma samlingen 

innan maten dansade vi allihop den dans vi lärt oss, Johannes talade och 

vi sjöng lite till. Som avslutning hade vi ett” inomhusfyrverkeri”. 
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Temat för höstens pastakväll var ”Dela med dig”. 

Vi deltog i Läkarmissionens ”Aktion julklappen”. 

När vi skickade ut inbjudan till pastakväll fanns också en 

julklappslista med (saker som skulle finnas med i pakten). Vi 

började med att slå in julklapparna, måla kort och skriva en 

hälsning till de barn som skulle få paketen. De familjer som 

inte hade med sig julklappskittet eller saknade någon grej 

kunde köpa till det i Arkens ”KIOSK”. 

Man kunde även gå en tipsrunda utomhus. Den började och 

slutade i källarentrén. Barnen fick också med sig en ficklampa 

att lysa vägen. 

I kyrksalen hade vi sång med Mia och filmvisning av 

Läkarmissionens film från utdelningen av förra årets julklappar 

i Ukraina, Moldavien och Rumänien. På den avslutande 

samlingen i kyrksalen bar vi in alla julklappar och lade dem 

längst fram. 

Johannes hade ett samtal med barn och föräldrar om att dela 

med sig. Vi sjöng: vi ska dela, dela och allt vad ni vill att andra 

ska göra för er. 

 

Maten serverades i Hallborgsalen. Köttbullar och makaroner, 

gurka, majs och morötter, Oreo-kakor till kaffet. 

 

Till slut presenterades resultatet av tipspromenaden. Priser 

delades ut. Alla barn fick en adventskalender med sig hem. 

 

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

under ledning av vår musiker Mia. Vi bjöd in våra familjer från Kyrkis, Babytisdag, Duvorna 

Vår diakon Agneta G. bjöd in de äldre i vår församling. Vi bjöd även in familjecentralens 

öppna verksamhet ”Kotten”. Diakonigruppen hjälpte till med fikat. Det kom många föräldrar 

och barn, pensionärer och även rullstolsburna. 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.  

 
  

Magdalena Brown, pedagog 

Ingrid Ericsson, pedagog 

Anneli Svensson, barnledare 

Malin Johnsson, ungdomsledare 
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KYRKOMUSIK - KANTORN 

 

Så var det dags igen att summera året och se vad som har hänt under 2019. Jag börjar som jag 

brukar med en kort presentation av församlingens barn- och ungdomskörer. 

 

 

Barnkören (från 4 år) Kören har under året bestått av ca 35 barn som sjunger upp ca en gång 

i månaden i kyrkan eller i Församlingshemmet. Det är övervägande tjejer i kören men några 

modiga killar finns också. Till min hjälp har jag Malin och Magdalena som gör det möjligt för 

mig att nå några resultat med dessa små körsångare. Under året har kören sjungit tillsammans 

med Unga röster vid ett flertal tillfällen men de sjunger också själva ibland framförallt när vi 

firar gudstjänst i Församlingshemmet. 

 

  

          

 

  

Unga Röster (från 8 år) är ca 25 tjejer och 1 kille som sjunger vid alla möjliga sammanhang 

både i och utanför vår vackra kyrka. Totalt ca 20 framträdanden per år. Vi över varje vecka, 

med undantag för lovveckorna.  I mars månad åkte vi, enligt tradition, på körläger till 

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

Båt på torra land. Musikalen framfördes både i Stenbrohult och Älmhults kyrka under sista 

helgen i april. Jag vill gärna fortsätta detta samarbete mellan församlingarna och hoppas 

kunna göra en musikal även nästa år tillsammans med Mari Winquist i Stenbrohult och 

Glädjesångarna. 

 

 

 

          

 Barnkören och Unga Röster – Tacksägelsedagen 

2019  
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Körläger på Sunnerbogården i 

Hamneda tillsammans med 

barnkören i Stenbrohult.   

Detta är nog årets höjdpunkt alla 

kategorier. 

 

 

 

Varje termin sjunger Unga Röster tillsammans med 

Jubilatekören vid några tillfällen i vår kyrka. Syftet 

med detta är att de ska få känna på hur det är att 

sjunga i den ”äldre” kören. Det är viktigt att bygga 

broar mellan körerna så det känns naturligt att flytta 

upp till nästa kör när det blir dags.  

Jag upplever att det blir svårare och svårare att få 

tjejerna att stanna kvar i körverksamheten när de 

börjar komma upp i 11-12 års ålder. Idag finns det 

ett helt hav med aktiviteter för barn så det ställs 

högre och högre krav på mig som körledare att 

anpassa sångerna efter deras ålder och det är inte 

alltid helt enkelt. Jag kämpar på! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

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

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

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

och Jubilatekören gick runt bland butikerna i Älmhult och sjöng samma kväll. Viktigt att 

synas utanför kyrkan också! 

Unga Röster och Glädjesångarna Liv, Alma, Tilda och Jerusha ÄLSKAR körläger!! 

 

Mats Hansson (en av församlingens teamare)  

spelade NOA med den äran. 

 

Unga Röster och Jubilatekören sjunger tillsammans på Marie Bebådelsedag 24 mars 
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Under hösten övade kören in ännu en musikal ”För 

länge sedan” som spelades upp för ca 400 

förskolebarn som bjöds in i början av december. 

Även församlingen fick ta del musikalen som   

framfördes i samband med gudstjänsten på 

Trettondedag jul den 6 januari 2020.   

 

 

 

 

Jubilatekören (från 12 år) har ca 30 körsångare 

och glädjande nog har vi under året haft inte 

mindre än 3 killar med. Kören har gjort en 

Gospelmässa både vår och höst. Detta är en 

musikgenre som både kören och deras körledare 

gillar. I maj månad gjorde kören en bejublad 

ABBA-konsert i Församlingshemmet som 

många av oss  aldrig kommer att glömma! Jag 

uppmärksammades samtidigt för mina 25 år i 

församlingen och jag tror aldrig det varit så 

mycket folk i Församlingshemmet. Så härligt!!   

 

 

 

Under hösten sjöng vi tillsammans med Lena-Maria Vendelius och i november  gjorde vi en 

LALEH-konsert till förmån för Feed International. 2 mycket välbesökta tillfällen med ett lite 

annorlunda upplägg. När vi sjöng sånger av LALEH var också min kära kollega Johannes 

med och talade kring Lalehs texter mellan sångerna. Detta vill jag gärna göra om!!  

      

       

 

 

Älmhults församling har 

fortsatt ett gott samarbete 

med Lions i Älmhult. På 

självaste luciadagen var det 

en fin luciahögtid i kyrkan.  

Lucia 2019 var Hanna 

Widell. Tidigare under 

dagen var kören runt och 

gjorde ca15 luciauppträden 

på IKEA:s olika avdelning 

samt på kommunens alla 

äldreboenden. Puh!   

 

 

 

 

 

 

  Musikalen För länge sedan med 

”levande” kamel! 
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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 medverkade     

 

Bengt-Eric Ericsson som gästsolist. Terminen avslutades med en stämningsfull 

Julnattsgudstjänst på julaftons kväll! 

 

Mycket av min arbetstid lägger jag på dessa körer samt i församlingens konfirmandarbete. 

Det blir många läger, konfirmandhelger och samlingar med alla dessa ungdomar och den 

sociala biten i mitt yrke blir större och större. Nu tackar jag för 25 år i Älmhults församling 

och kavlar upp ärmarna inför 2020!     
 

 

Mia Andersson, kyrkomusiker 
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KONFIRMAND- OCH UNGDOMSARBETE 

Konfirmander 
Under 18/19 och 19/20 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 55 konfirmander i 2019. Det kan jämföras med 57 2018. En del av 

dessa är folkbokförda i andra församlingar. 

 

Vårterminen 

Terminsgruppen 

Gruppen bestod av 25 konfirmander. Ledare var Johannes Leckström, Malin Johnsson, Jesper 

Runesson och Mia Andersson. De åkte på ett helgläger under våren till Åhusgården. Under 

konfirmationerna den 11 maj presenterade de vad de lärt sig genom ett drama. Dramat 

handlade om Adam och Eva, två personer som gick på dejt efter att träffats via Tinder. De 

försökte mötas - men eftersom den ene vara styrd enbart av sin hjärna och sitt förnuft och den 

andre av sitt hjärta och sina 

känslor kunde de inte mötas. 

Tillslut förstod de att dessa 

måste kombineras för att 

lösa livets problem - en tant 

med en katt (som 

symboliserade den Helige 

Ande) hjälpte dem att förstå 

detta. 
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Lovgruppen 

Gruppen bestod av 30 konfirmander. Ledare var 

Johannes Leckström, Malin Johnsson, Jesper 

Runesson och Mia Andersson. Med på lägena var 

också Magdalena Brown. Gruppen hade sin första 

del av läsningen under vecka 8 som avslutades med 

ett tre dagar långt läger på Åhusgården. De läste 

sedan tre veckor på sommarlovet. Första veckan 

avslutades med en mycket uppskattad kanothajk till 

Såganäs. Sista helgen var vi på vårt långa 

sommarläger (fyra nätter) på Åhusgården. 

Strålande sol, härliga minnen och mycket Jesus. 

 

De konfirmerades 7 juli. I deras drama hade vi banan-tema. Dramat hade skrivits av Johannes 

tillsammans med två av ungdomarna från ungdomsgruppen. Banan fick bli en bild för Gud 

och hans kärlek och några konfirmander försökte få sina föräldrar att förstå att ”banan” var på 

riktigt och lösningen på våra problem. De möte dock fejkbanan och banankontrollanter som 

försökte stoppa dem. Till slut inkarnerades Gud som en jättebanan för att rädda världen. 

Dråpligt – men väldigt centralt och uppskattat.  
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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 

Göteryd, Stenbrohult och Virestad - K05. Lägret var på Åhus och totalt var vi ca 150 

personer. Det var oerhört lyckat. 

 

Terminsgruppen 

Terminsgruppen består av 27 konfirmander. Vi 

har haft ett samarbete med Göteryds pastorat, 

vilket innebär att Karl-Henrik Wallerstein är med 

och undervisar. Vi kör samma upplägg som 

tidigare. Vi har haft ett stort fokus på smågrupper 

ledda av faddrar.  

 

Lovgruppen 

Lovgruppen består av 31 konfirmander. De hade 

en kort uppstart med kyrkorumsbingo och K05-

lägret. Sedan hade vi en konfirmandhelg, en 

julträff och en julfest. Huvudfokus ligger vecka 8 

och på sommaren. 
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DELUX 
 

Vårterminen 
Av olika anledningar var DELUX-gruppen ganska liten i början av året (ca 15 personer). De 

som kom var dock mycket trogna och hängivna. Vi valde i ett tidigt skede att investera 

mycket i just dessa ungdomar för att på sikt kunna få se frukt – en strategi som lyckades 

enormt! 

 

Under vårterminen kom flera nya deltagare 

med (genom att de i gruppen tog med sig 

kompisar). Vi hade väldigt djup 

undervisning och fokuserade verkligen på 

lärjungaskap och undervisade om 

utmaningar i vår tid. 

 

Vi gjorde några utflykter. I januari var vi 

Lund och badade på badhuset. I samband 

med detta hälsade vi också på Peter Nygren 

som undervisade för oss. En handfull av 

ungdomarna åkte också på 

evangelisationsteamet Hope For This 

Nations möte i Markaryd. Inspirerade av det 

bjöd vi dem till en ungdomskväll i 

församlingshemmet dit det kom 100 ungdomar. Det var en otrolig kväll med många 

vittnesbörd om Guds närvaro. Under påsklovet hade vi traditionsenlig övernattning i 

församlingshemmet med påskmat och olika upplevelsestationer. En tisdagskväll hyrde vi 

kanoter och paddlade i Helge Å - något som sedan inspirerade oss till hajken på sommaren. Vi 

firade också Valborg hemma hos Johannes. 
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Den stora höjdpunkten under våren var när vi åkte tillsammans med 13 ungdomar till Israel 

över Kristi himmelsfärd. Det var det bästa vi gjort. Hela resan hade ett oerhört fokus på den 

kristna tron vilket märktes på de samtal som fördes mellan ungdomarna. Gruppen kom 

verkligen närmare varandra och fördjupades enormt i sin kristna identitet.  

 

Det var en kort men mycket innehållsrik resa där vi började på kvällen då vi kom på berget 

Karmel för att sedan landa i Tiberias. På morgonen vaknade vi med utsikt över Genesarets sjö 

och ett sus gick genom bussen på väg till saligprisningarnas berg. Vi hann med Kafernaum 

och Nazaret innan lunch för att sedan åka ner och bada i döda havet. På kvällen checkade vi in 

på vårt hotell i Jerusalem - några av oss han också ner till västra muren för att vara med när 

sabbatens firades in. 

På hotellet hittade vi en takterrass som blev en oerhört viktig plats. Där firade vi mässa och 

sjöng lovsång sent in på kvällen.  

 

Vi fortsatte nästa dag i samma tempo med först ett besök i Betlehem innan lunch och därefter 

olivberget, Getsemane och Via Dolorosa - som vi vandrade med olika ”korsvägsandakts-

stationer”. Det avslutades med gravkyrkan. På söndagen gick några av oss upp tidigt och 

besökte gravkyrkan igen och fick möjlighet att gå in i graven. Vi firade gudstjänst i Christ 

Church och på eftermiddagen var vi på tempelinstitutet.  
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Sista dagen bjöd på Davids stad och 

vadande genom Hiskias tunnel. Hela 

resan sammanfattades med ett besök i 

trädgårdsgraven där vi firade mässa 

och lovsjöng tillsammans. 

Utifrån denna resa har gruppen blivit 

oerhört stabil – och vi ser frukt av det i 

vår församling. Ungdomarna har 

startat lovsångsteam, leder 

söndagsskola och Noa-klubben, är 

med som faddrar för konfirmanderna 

och fungerar som kyrkvärdar. 

 

Utöver tisdagsträffarna startades också ett lovsångsteam under ledning av Vilhelm Grimberg 

(teamare). Det fanns också en hemgrupp som leddes av teamarna tillsammans. 

 

Sammanfattningsvis växte gruppen under terminen både på djupet och till antal.  

 

Höstterminen 
Om vi läsåret innan haft väldigt gott om personal: två teamare, två ungdomsledare och en 

ungdomspräst inleddes hösten ganska skakigt. Både teamare och Jesper slutade under 

sommaren, och i början av terminen var Malin Johnsson sjukskriven. Vi drog dock igång ändå 

och fick stort gensvar. Alla fortsatte från förra terminen och mellan 10-15 från fjorårets 

konfirmander började i ungdomsgruppen. 

 

 

 

26 personer var med på 

upptaktslägret på Åhus 

missionsgård, där Jesper och 

Rebecca Stighem gjorde en 

punktinsats. Drygt 30 var med som 

faddrar på K05-lägret. Det var ett 

fantastiskt läger där vi lärde känna 

varandra i den nya gruppen, låg i 

havet i en hel timme och många 

gjorde viktiga erfarenheter av 

Gud. 

 

 

 

 

Under höstterminen kompletterade 

vi undervisningen med flera inbjudna gäster: Stefan Gustavsson pratade om ”kristen tro och 

evolutionsteorin”, Michael Grenholm om ”Dokumenterade mirakler” samt Rune Söderlund 

om ”Allt du behöver veta om Martin Luther på 60 min”. 
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Vi gjorde några mindre utflykter: En kväll åkte vi till Jönköping och gick på konsert med 

Andrew Petersson. En lördag var vi på Hope For This Nation-dag i Växjö domkyrka. En 

tisdag gick vi på höstpromenad och avslutade med att grilla tillsammans. Under höstlovet 

hade vi vår traditionsenliga övernattning i kyrkan. 

 

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 2019 har 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.  

 

Johannes var också på utbildning i Nya Testamentet och körde sitt första äventyr på 

Elmeskolan under våren. 

 

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. 

 

 

Kulturresor 
Under 2019 arrangerade vi kulturresor under två dagar i slutet av vårterminen. Ungdomarna 

fick (liksom tidigare år) ett häfte att fylla i under dagen. Vi besökte Virestads kyrka, 

Stenbrohults kyrka, Älmhults Missionskyrka, Pjätteryds kyrka och Älmhults kyrka. 
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Teamare 
Under våren fortsatte våra första teamare: Mats Hansson och Vilhelm Grimberg. De gick en 

utbildning via Glimåkra folkhögskola. De har sex kursveckor på skolan och gör resten av 

tiden som praktikanter hos oss. Vi hyrde en lägenhet vid församlingshemmet där de bodde.  

 

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. 

 

Under hösten hade vi dock inga nya teamare, utan fick lägga detta på is under ett år.  

 

Johannes Leckström, komminister 
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KYRKOMUSIK - ORGANISTEN 

 

Kyrkomusiken blomstrade under 2019 och framförallt var konserterna 

välbesökta. Körernas medverkan i gudstjänsterna och orgelns välljud var andra 

tongivande delar av församlingslivet. Det blev också mitt första  hela kalenderår 

som ensam ansvarig på organisttjänsten.  

 

Vokalensemblen 
Vokalensemblen behöll i stort sett samma manskap som föregående år och medverkade såväl 

i mässor som vid två välbesökta körkonserter. Vid konserten på Alla Helgons dag framfördes 

bl a mässan av Piret Rips, med en instrumentalensemble och ackompanjatör. Den mångåriga 

ordföranden Staffan Wyke lämnade över ordförandeskapet till Ulrika Engblom. Ett körläger i 

Åhus i september följdes av en extra kördag i oktober, beroende på att kören inte fick plats på 

Växjö stifts kyrkosångsfest i Nässjö. Istället kunde Allhelgonakonserten förberedas lite extra. 

Medlemmarna kommer huvudsakligen från Älmhults församling, men det finns även 

medlemmar från andra församlingar. Medlemmarna är motiverade att lära sig lite mer 

avancerad repertoar och redan under hösten har man börjat förbereda en konsertturné i 

Tyskland i maj 2020. Den största utmaningen är att hitta fler körsångare, så att det är möjligt 

att sjunga stycken med delade stämmor och att det inte är lika sårbart ifall någon får förhinder.  

 

Mixturen 
Till Mixturen är alla välkomna, oavsett tidigare körvana. 

Kören består av 24 medlemmar. Kören har medverkat vid 

mässor, sommarkonsert och julkonsert och sjungit tillsammans 

med Stenbrohults kyrkokör i ”Träd in i dansen”. 

Under året har några medlemmar tillkommit, vilket uppvägt att 

några av de äldsta i kören slutat. 

Kören har fått en breddning av repertoaren, ibland med sånger 

som gränsar till gospel eller den Elviskonsert, som planeras till 

kommande år. Förhoppningsvis skall detta leda till att fler 

börjar i kören och att medelåldern kan komma att sänkas 

successivt. 

 

Gudstjänster 
Vid mässor har lovsångsteamet medverkat vid några tillfällen. Detta är ett 

välkommet inslag och har lett till att man arbetat fram ett lovsångshäfte, 

som skall användas vid alla mässor. Ett annat positivt inslag är att 

söndagsskolebarnen dyker upp och berättar vad det arbetat med under sin 

samling. 

I gudstjänsten används samma liturgiska musik under kyrkoåret, förutom 

då man under fastetiden har en mer sparsmakad dräkt. 

Detta är till fördel för att församlingen skall kunna sjunga med utan att 

behöva lära sig de liturgiska sångerna från gång till gång. Dock 

förekommer alternativ mässmusik vid ungdoms- och gospelmässor. 

Denna utgår från gudstjänstmusik D och E.  
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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. Arbetet 

med begravningspastoralen inleddes under 2019. 

 

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.  

Orgelkonserter, körkonserter, blåsorkestrar och stråk har bidragit till den rika konsertbredden 

som erbjuds i Älmhults församling. Förutom de arrangemang som planerats under lång tid, 

händer det ibland att det tillkommer konserter med kortare varsel och där det gäller att ”passa 

på”, som när manskören från Eskilstuna skulle besöka grannskapet och då fick ett 

konserttillfälle i Älmhult.  

Den musikaliskt sett största produktionen var 

nog Lukaspassionen av Rolf Martinsson, som 

framfördes av Växjö domkyrkas oratoriekör, 

solister och instrumentalister. Detta blev 

generalrepetition innan skivinspelningen i 

domkyrkan. 

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 fyllde 10 år 
Älmhults kyrkas orgel fyllde 10 år och firades med en 

mindre ”orgelfestival” i maj. Först lunchkonsert med 

undertecknad och sedan en orgelkonsert, som var tänkt 

med Carl-Adam Landström från Malmö. Då han blev 

sjuk, lyckades det att inom loppet av några få dagar, 

hitta en fullvärdig ersättare i den unga organisten Lisa 

Hesselbom, som gav en imponerande konsert. 

I festmässan på söndagen medverkade församlingens 

förre organist Per Gunnar och Vokalensemblen. 

Höstterminen inleddes med en konsert med en av 

världens mest kända organister och lärare, professor 

Hans-Ola Ericsson, Montreal.  

Orgeln genomgick under hösten sin årliga översyn och 

stämning av Fr. Ruffatti från Italien. I november 

drabbades kyrkan av ett åsknedslag, som även 

åsamkade orgeln vissa skador. Förhoppningen är att 

dessa skador skall kunna repareras under första halvåret 

2020. 

 

Patrik Sassersson, organist 

  



 

Verksamhetsberättelse 2019 Sida 29 

KONSERTER I ÄLMHULTS KYRKA 2019 
Datum Tid Namn Delt 
2019-01-31 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson 90 

2019-02-28 12:10 Lunchmusik med Bengt Almfjord 60 

2019-03-16 17:00 Konsert med Ralph Gustafsson 45 

2019-03-28 12:10 Lunchmusik med Åsa Johnsson 62 

2019-03-30 17:00 Konsert med Allmänna sången, Eskilstuna 62 

2019-04-07 17:00 Lukaspassionen 170 

2019-04-25 12:10 Lunchmusik med Sara Karinsdotter 55 

2019-04-30 20:00 Vårsånger och vårtal, torget och Stenbrohult 150 

2019-05-05 17:00 Träd in i dansen 181 

2019-05-18 16:00 Musikcafé med Abba-låtar 200 

2019-05-23 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson 60 

2019-05-25 17:00 Orgelkonsert med Lisa Hesselbom 32 

2019-06-06 19:00 Sommarkonsert med körerna 303 

2019-08-24 17:00 Konsert med Hans-Ola Ericsson 50 

2019-09-26 12:10 Lunchmusik med Johan Gustafsson 53 

2019-10-05 17:00 Konsert med Kronobergarnas musikkår 124 

2019-10-31 12:10 Lunchmusik med Max Kristiansson 72 

2019-11-02 16:00 Allhelgonakonsert med Vokalensemblen 119 

2019-11-09 17:00 Konsert med Thomas Willstedt 38 

2019-11-16 17:00 Lalehkonsert, insamling till Kambodja 370 

2019-11-28 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson 52 

2019-11-30 18:00 Konsert med Elme storband 206 

2019-12-13 19:00 Luciahögtid med Jubilatekören, arr Lions 350 

2019-12-15 18:00 Advents & julkonsert 147 

2019-12-19 12:10 Lunchmusik med Patrik Sassersson 60 

2019-12-20 19:00 Julkonsert med Jubilatekören & Unga stråkar 316   

Total antal besökare 3427   
Snitt 132 

GUDSTJÄNSTER MED VUXENKÖRER 2019 
Datum Tid Namn Delt 
2019-02-24 10:00 Mässa med Mixturen 86 

2019-03-03 10:00 Mässa med Vokalensemblen 79 

2019-04-19 10:00 Stabat mater och Korsvägen, Kvartett & orgel 67 

2019-04-14 10:00 Palmsöndagsmässa med Vokalensemblen & Jubilatekören 131 

2019-04-21 10:00 Påskmässa med Mixturen 110 

2019-05-26 10:00 Festmässa, orgeln 10 år 91 

2019-09-15 10:00 Mässa, De äldres fest, Mixturen, Gemenskapens väg 63 

2019-10-06 10:00 Mässa med Vokalensemblen 90 

2019-11-03 16:00 Minnesgudstjänst med Mixturen 219 

2019-12-01 10:00 Adventsgtj med Mixturen, Unga Röster och Jubilatekören 247 

2019-12-25 10:00 Julotta med Mixturen & trumpet 74 

2019-12-29 10:00 Gudstjänst med julens sånger, Mixturen & kÖrhänget 107 
  

Total antal besökare 1257   
Snitt 114 
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UNDERVISNING 

Samtalsgruppen 
 

Under år 2019 har 14 möten hållits, 

med i genomsnitt 12 deltagare per 

gång. 

Samlingarna äger rum på kvällstid 

varannan torsdag kl 19.00-21.00 

under terminerna, och innehåller 

kaffestund, andakt följd av 

Bibelstudium.  

Vårterminen avslutades med alla 

vuxengruppernas/ideellas sommarfest, 

och vid höstterminens sista samling var det 

Samtalsgruppens egen adventsfest. 

Ämnena för Bibelstudium har varit: 

- Julevangeliet Luk 2:1-20, historisk bakgrund samt jämförande studium av översättningarna 

Bibel 2000 och Karl XII:s Bibel 1703. 

- Kyrkoårets rytm, linje och teman för Trettondedagstiden, Förfastan, Fastan och Påsken. 

- Bibelns och dess texters trovärdighet. 

- Jobs bok. 

- Teodicéproblemet. 

- Frälsningshistorien i Gamla Testamentet. 

- Frälsningshistorien i Nya Testamentet. 

- Studieboken ”Kring livets träd - Bibelns tillkomst och innehåll” av Bo Johnson, utdelades 

till alla deltagare. Utifrån denna bok startade vi en vandring genom NT, bok för bok. 

- Markusevangeliet. 

- Matteusevangeliet.  Fortsättning genom NT:s böcker följer år 2020. 

 

Per-Rune Svenson, komminister 

 

Alpha – på nytt 
 

Under hösten 2019 startades en Alpha-grupp på nytt i Älmhults 

församling (se annonsklipp). Alphakurser har tidigare bedrivits till 

stor välsignelse för församlingen (under ledning av Mats Brown). 

Sedan 2015 har detta arbete inte kunnat bedrivas. Det är min 

förhoppning och målsättning att Alphakurser nu på nytt blir en 

naturlig och återkommande del av församlingens arbete. 

Alphakursen genomfördes varannan måndagskväll, med en 

avslutande heldag på Strandhems missionsgård. Johannes 

Leckström har varit huvudansvarig för undervisningen, men vissa 

pass har hållits av Marcus Lejon och Agneta Grimberg. Ett team 

med smågruppsledare och matansvarig har varit viktiga medarbetare 

i Alphaarbetet. Omkring 15 personer deltog i kursen, och 

målsättningen är att ny kurs ska startas i september 2020.  

 

Marcus Lejon, kyrkoherde  

Bibelstudium med Rune Söderlund 

efter Askonsdagsmässan 

Sara Hayward berättar om 

sin tro på Alpha-dagen. 
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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 2019 genomfördes ett omfattade 

förberedelsearbete för Älmhults kyrkas 90-årsjubileum under år 2020. 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 för 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 

dom” 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 blev för 2019, 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. Diakonigruppen planerade sommarens ”kyrkresa”. Vi var 

ca 25 deltagare som åkte till Bjärnums hembygdsgård där det finns mycket att se och vi fick 

även lite guidning och kaffe.  

Diakonigruppen, trivselgruppen, kyrkvärdar m fl deltog på kontraktsdagen den 11 april. Detta 

år var vi i Älmhult och Lena-Maria Vendelius var vår gäst. 

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

deltagare. Under hösten kom 7 deltagare. Ledare har varit Agneta Grimberg och Per-Rune 

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

i grupperna. Sammanlagt deltog 2 personer från de andra församlingarna. 
  
 

Pilgrimsgrupp 
Pilgrimsgruppen har träffats några gånger under 

våren och skrev tillsammans ihop en vandring för 

kyrkogården. Förutom att byta kyrkogård (från 

Norregårds kyrkogård till området runt kyrkan) 

utvaldes fem platser att på något sätt skapa ett ”rum” 

med planteringar och en skylt med texter vid varje” 

rum”. Temat var ”Själens trädgård”. Skyltarna stod 

uppe över sommaren. Vandringen invigdes i samband 

med gudstjänsten den 16 juni då 22 personer deltog i 

invigningen. 

Kyrkkaffe vid invigningen 
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Stilla dag   
Den 2 mars hade vi Stilla dag i vårt församlingshem. Vi var 15 deltagare. Berth Löndahl, 

Malmö, var ledare med temat ”För att er glädje ska bli fullkomlig”. Även den 9 november var 

det Stilla dag, med Jan-Åke Carlsson, Ljungby, som ledare. Vi var 12 deltagare. Temat var 

”Kämpa trons goda kamp”. 

 
  
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: 

- 1 februari ”Att längta, att skapa och att dö - det vi kallar 

livet” Kent Wisti, Lund, berättade (107 pers) 

- 1 mars ”Kvinna i Pakistan” Monica Wickford, 

Rydaholm, berättade (40 pers) 

- 5 april ”Melodier man minns” Harald Gustafsson, 

Växjö, spelade och sjöng (85 pers) 

- 20 september ”Åhus historia – ett medeltida 

maktcentrum” Per-Rune Svenson, Älmhult, berättade 

(45 pers) 

- 18 oktober ”Glimtar ur Älmhults historia” Hans-Eric 

Frodig berättade (90 pers) 

- 15 november ”Blandade visor och sånger” Yvonne och 

Nils-Gunnar från Åseda sjöng och berättade (60 pers)  

 

 
 
 
Trivselgruppen  
Samlingar med gemenskap för daglediga, kl 14.00–16.00 varannan torsdag under terminerna. 

Under år 2019 har 12 möten hållits med i genomsnitt 9 deltagare per gång. 

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

Trivselgruppen medverkar även i måndagscaféerna under terminerna, samt ansvarar för 

sommarcaféerna. Under helåret 2019 har Trivselgruppen genom aktiviteter och kollekter 

insamlat 20 065:- kronor till välgörande ändamål, vilket är en minskning med c:a 20 % 

jämfört med år 2018. Vid årsmötet den 2019-03-14 beslöts att fördela medel ur gruppens 

samlade konto, 25 000 kr, till Svenska kyrkans internationella arbete, Fontänhuset Trappan, 

Operation Smile, Den Gode Herdens skola, Minna-mottagningen, SKUT, Abrigo, Elida samt 

Öppna dörren Växjö. Vårterminen avslutades med vuxengruppernas/ideellas gemensamma 

sommarfest. Till de tre (3) sommarcaféerna kom sammanlagt 187 personer, vilket är en 

avsevärd ökning i genomsnitt per tillfälle jämfört med 2018, då 170 personer kom till fyra (4) 

sommarcaféer. Räknat per tillfälle var deltagarantalet c:a 47 % ökning. Programmen 2019 var 

i kronologisk ordning: 1) Sång av kÖrhänget. 2) ”Nu är det härligt att leva”-sommarsång och 

musik med kyrkomusiker Dan Krantz. 3) Sång av PRO-kören.  

Ordförande 2019 var Per-Rune Svenson, sekreterare och kassör Christina Rosén, revisorer 

Dan Bülow och Leif Rosén. 

Ledare för gruppen var Per-Rune Svenson. 

  
 

Monica Wickford berättar 
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Församlingsdag för äldre 
Församlingsdag för äldre ägde rum den 15 september. Dagen började med högmässa, därefter 

middag och ett fint program av Patrik Sassersson om Costa Rica. Det kom ca 40 personer till 

middagen i KBS.  

 

 

Övrigt 
 

• Under året har jag som diakon fått gå en kurs på Helsjöns folkskola om ”Odlarglädje 

och skapelsekärlek”. Projektarbetet på denna kurs blev vandringen och odlingen på 

kyrkogården i sommar. (Se ovan) 

• Den 25 augusti hade vi en kyrkogårdsvandring som Donald Berg ledde på ett 

förtjänstfullt sätt. Det kom 35 personer till denna samling. 

• Under hösten var Jonas Hammarström praktikant inom diakonin under en månad. 

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

ordnade servering och en mötesplats under tre eftermiddagar. 

• Under hösten bildades det en demensförening i Älmhult som diakonin blev inbjuden 

till. Föreningen är tänkt att vara ett stöd till anhöriga och en påtryckare för ett bra liv 

för dem med demens.  

 

Agneta Grimberg, diakon 

 

 

 

En inspirerande bild från min 

fortbildning på Helsjöns folkhögskola. 
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BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

 

Antal tillhöriga i Älmhults församling som har avlidit under 2019 har varit 96 (76) st. 

 

Antal gravsättning: 89 st. varav 9 st. från andra församlingar. 

Antal borgerliga begravningar: 15 st. 

 

20 gravrätter har förnyats under året på gamla kyrkogården och 31 gravrätter har förnyats på 

nya kyrkogården. 18 nya gravplatser har tillkommit under året. På gamla kyrkogården har 6 

återlämnade gravplatser återanvänts. 

 

Det finns 1 skötselavtal kvar i begravningsverksamheten, resterande 226 skötselavtal finns i 

serviceverksamheten. 

 

 
 

 

Typ/år 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kista 25 30 19 22 28 22 13 16 19 25 21 18 

Urna 13 27 22 28 17 18 19 26 24 28 31 33 

M-lund 20 23 46 31 27 30 37 43 27 50 39 38 

Tot 58 80 87 81 72 70 69 85 70 103 91 89 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kista

Urna

M-lund



 

Sida 36                                                                                         Verksamhetsberättelse 2019 

VAKTMÄSTERI 

 

Vi i vaktmästeriet har lagt ytterligare ett roligt och inspirerande år bakom oss. 

2019 var vi på den årliga ”vaktmästardagen” som den här gången hölls i Vislanda. Det är en 

speciell dag för alla kyrkvaktmästare i kontraktet då vi träffas och utbyter erfarenheter under 

en heldag. Den här gången låg fokus på kyrkliga textilier. Det var dessutom en liten 

maskinmässa.  

Vi deltog även på Arbetsmiljödagen som detta år hölls i Stenbrohult. Där fick vi möjlighet att 

träffa anställda i kommunens övriga kyrkor. 

Under tidig vår var vi på besök hos Skinnarnas i Ljungby. Där tittade vi på och diskuterade 

blommor och växter för att få lite nya influenser. 

Under Stiftets utbildningsvecka var vi representerade och vi har även fått en intern utbildning 

i GDPR. 

Kommunal besökte vaktmästeriet med 

information, också detta under våren. 

Ett löpande arbete är att kontrollera 

gravvårdssäkerheten. Det innebär att vi 

kontrollerar att gravstenen inte utgör någon fara 

för besökare och anställda. De stenar som inte 

uppfyller kraven måste då åtgärdas. 

Ett uppskattat projekt var att vi utökade 

belysningen på kyrkogården. Gamla armaturer 

byttes till nya samt att det kompletterades med nya 

belysningsstolpar. 

Fondgravarna är en viktig och rolig arbetsuppgift 

från vår till höst. Det börjar med vårplantering och 

avslutas med ljung och granris, däremellan har vi 

plantering av sommarblommor. Skötsel och 

vattning sker kontinuerligt. I år hade vi ca 230 

gravar att sköta om. 

Vi tillverkade nya blomlådor till 

pilgrimsvandringen som i år var på kyrkogården 

runt kyrkan. 

Personalmässigt har vi varit samma styrka som tidigare. Två dagar i veckan under året har vi 

haft en praktikant hos oss som varit uppskattat. 

Det har varit ett lärorikt och roligt år med mycket samtal och kontakt med besökare. 

 

Vaktmästeriet  
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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 2019 haft 18 (18) tillsvidareanställda varav 12 (10) inom 

församlingsverksamheten, 4 (4) 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. 

 

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.  Som kyrkoherde har jag strävat efter att ha 

en god tillgänglighet för medarbetare och allmänhet. 

 

Personalmöte har hållits varje onsdag. Under året har under ledning av egen personal eller 

andra sakkunniga personer relevanta utbildningar hållits. En personalutflykt med paddling i 

Helge å (från Agunnaryd till Marsholm) genomfördes i slutet av maj. En tvådagars personal-

resa till Emmaboda, Kalmar, Dörby och Garpens fyr i Kalmarsund genomfördes i slutet av 

augusti.  

 

Under våren 2019 fanns Mats Hansson och Vilhelm Grimberg som ”teamare” i Älmhults 

församling. De gick en utbildning via Glimåkra folkhögskola med stor del av utbildningen 

förlagd som praktik i Älmhults församling. De fungerade framförallt som extra 

ungdomsledare med ett speciellt fokus på lovsång och startade också upp en hemgrupp bland 

ungdomarna. Eftersom vi tror att detta arbete är strategiskt rätt hoppas vi att församlingen 

under hösten 2020 kan återuppta detta arbete. Jesper Runeson har sedan 2017 tjänstgjort som 

ungdomsledare i Älmhults församling på 50 procent.  I slutet av sommaren 2019 avslutade 

Jesper sin anställning på egen begäran. Tjänsten är för närvarande vakant vilket gör 

konfirmand- och ungdomsarbetet sårbart.  
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Välfungerande och framgångsrikt församlingsarbete är i hög grad en fråga om personligt 

engagemang, trohet och långsiktighet. Många anställda, ideella och förtroendevalda 

medarbetare i Älmhults församling har genom åren arbetet på detta sätt. I samband med den 

traditionella sommarkonserten på Nationaldagen uppmärksammades att Mia Andersson varit 

kyrkomusiker i Älmhults församling i 25 år. Jubilatekören gratulerade sin körledare Mia i 

samband med Musikcafé med ABBA-låtar. 

 

Marcus Lejon, kyrkoherde 

 

 

 


