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Hjärtats tempel

I det innersta av Maria, fördold för alla, 

blir Jesus sann Gud och sann människa 

till. Jesus är en fysisk verklighet i hennes 

kropp, men hon bär också sitt barn i sina 

tankar och i sitt hjärta. Hjärtat är ofta 

bilden för en människas innersta. Jesus 

har ingen annan plats att vila sitt huvud 

än i en människas hjärta (jfr Matteus 

8:20). Och hjärtat är oroligt till dess det 

fi nner vila i Herren. Kyrkan fi rar Jungfru 

Marie bebådelsedag en graviditet, nio 

månader, före jul. I år blir den dagen en 

särskild högtidsdag i vår församling med 

Älmhults kyrkas 90-årsjubileum (se sid 4).

Ack Herre Jesus hör min röst:

gör dig ett tempel i mitt bröst.

Uti mitt hjärta bliv och bo,

så har jag tröst och evig ro.

(Svensk psalm 125:13)

Välkommen till Älmhults kyrka och till 

detta Kyrkbrev!

Mer än livet
JONATHAN WESTERLING

”Jag heter Jonathan. Jag har en svårforcerad opti-

mistisk grundinställning, ett smittande skratt och 

en tro på en god Gud. Jag har också en obotlig elak-

artad hjärntumör. Detta är min historia.” Så inleder 

han boken.

Jonathan Westerling beskriver sin barndom, upp-

växt och senare hur han ville leva som kristen. Livet fl öt på tills han fi ck 

reda på att han hade en hjärntumör. Vi får följa honom under behand-

lingar och svårigheter. Jag tyckte att det var fantastiskt och på samma 

gång rörande och beundransvärt att få läsa om hans och familjens kamp. 

Mitt i allt lidande och sorg fi nns det ljuspunkter. 

I andra delen av boken skriver han om tro, är Gud god, helande och 

döden.

Lugn och tillit
– tankefrön och psalmer
KERSTIN HESSLEFORS PERSSON 

Lugn och tillit innehåller 31 tankefrön – texter för re-

fl ektion – med stillhet omkring. Tankefrön som rym-

mer vår tillit och vårt missmod, med utgångspunkt i 

16 nyskrivna psalmer med text av Kerstin Hesslefors 

Persson och tonsättning av Johan-Magnus Sjöberg. 

Ord och ton att refl ektera över tillsammans och var och en för sig, att 

sjunga ensam och gemensamt med andra. Noter till psalmerna fi nns 

inkluderade i slutet av boken.

Genom lugn och tillit öppnar sig en väg – ord från Jesaja 30:15. Lugn 

kommer inifrån, hör inte nödvändigtvis ihop med ett långsamt tempo. 

Tillit har med ömsesidighet att göra. Lugn och tillit, att ta emot så att 

vi har något att ge.

ALLMÄN INFORMATION

Dop kan hållas i samband med ordinarie 
gudstjänst samt vissa lördagar.

Församlingens präster och diakon fi nns till 
hands för enskilda samtal och själavård. 
Det fi nns även möjlighet till sjukkommunion 
(nattvard i hemmet) och bikt.

Ge kollekt med Swish!
Swish-nummer: 123 467 69 79
Meddelande: KOLLEKT
Tips: Lägg in numret i din telefonbok så hittar 
du det enkelt när du ska swisha!
Se församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/almhult
– för mer informtion om verksamheten.

MARCUS LEJON
kyrkoherde

LEDARE FRÅN BOKBORDET

CHRISTINA ROSÉN

SÖAGÖRUPG ER ÄSA

19 APRIL
Min väg till Santiago de Compostela
Kyrkvärden Sara Hayward

29 MARS
Vad är meningen med allting
Prästen och författaren Carl-Magnus Adrian, Öxnevalla

5 APRIL
Proud to be a Siphilile woman
Prästen Elisabet Målqvist och läkaren Mats Målqvist 
berättar om Svenska kyrkans arbete i Swaziland



BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

Trä�  för alla med Hans-Eric Frodig.

Sara Hayward berättar om sin kristna 
tro under Alphadagen på Strandhem i 
Örkelljunga.

Julmusikal för förskolebarn med Unga Röster.

Familjegudstjänst med Barnkören och Unga Röster.

Gospelmässa med Jubilatekören.

Julafton med samling kring krubban.

NOA-klubben en helt vanlig onsdag.



Söndagen den 22 mars 2020• Jungfru Marie bebådelsedag
10.00 Jubileumsmässa. Unga Röster, Jubilatekören, trumpeter

 Kyrklunch i Kyrkbacksgården

12.30– Öppna jubileumsföredrag i kyrkan
15.00 ”Kyrkan och avloppsdiket

– stations samhället Älmhult 1930”,

Niclas Rosenbalck, kommunarkivarie, Älmhult

 ”Solkorsen i Älmhults kyrka – Svenska kyrkan 1930”

Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria,

Lunds universitet

 ”Tidernas kyrkor – kyrkoarkitekten

Knut Nordenskjöld och hans samtid”

Jakob Lindblad, universitetslektor och arkitekt,

Uppsala universitet

 Panelsamtal under ledning av teol. dr

Lars Aldén, Växjö stiftshistoriska sällskap.

 Anm. Knut Nordenskjöld (1882–1950) var arkitekten
som ritade Älmhults kyrka.

 Samarr: Älmhults församling, Växjö stiftshistoriska sällskap,
Älmhults hembygdsförening och Sensus studieförbund.

20–26 april • Jubileumsvecka – öppet hus och musikal
Öppet hus för alla åldrar. Kyrkans dolda rum öppnas.

Kyrkdetektivutbildning för barn- och unga

med tornbestigning. Lunchmusik för

barn med mera.

Söndagen den 26 april • 3 i Påsktiden
17.00 Musikal med Unga Röster och

Glädjesångarna.

Jubileumsfirande
– Älmhults kyrka 90 år

Illustration: Magdalena Brown



JAG SATTE MIG NER MED Hanna Widell, Moa Mattson 

och Hanna Wallerstein från vårt lovsångsteam och ställde 

några frågor.

Hej! Ni är ansvariga för lovsångsteamet. Vad är det?
Vi är ett gäng ungdomar som spelar musik som ärar Gud. 

Vi spelar på gudstjänster i kyrkan och på andakter och lä-

ger med konfi rmander och ungdomar. Lovsång är egentli-

gen inte en speciell musikgenre, utan kan vara alla sånger 

som upphöjer Gud. Vi spelar oftast moderna sånger i ett 

band med trummor, bas, gitarr och piano. 

Varför är ni med i lovsångsteamet?
Widell: Jag älskar att spela musik – och det är ett naturligt 

sätt för mig att be. Wallerstein: Det är ett utryck som jag 

tycker att vi behöver mer i vår församling som jag tror att 

många uppskattar. Sångerna talar ofta till mig om mitt 

liv och vem Gud är. Musiken kan uttrycka Guds storhet 

på ett starkt sätt. Mattsson: Från början var det mest för 

att det var kul att spela, men sedan har jag insett att det 

fi nns en djupare dimension. 

Har ni någon favoritstrof från en lovsång?
Widell: Just nu från en låt som heter Jag säger ja: “Jag 

överlämnar allting, redo att ge upp! Till en kärlek som är 

större än all min skam och skuld.” Wallerstein: jag gillar in-

ledningen från Oceans: “You call me out upon the waters, 

the great unknown, where feet may fail. And there I fi nd 

You in the mystery, In oceans deep my faith will stand.” 

Har ni något tips till den som är intresserad av lovsång?
Det fi nns väldigt mycket lovsång inspelad, så det är bara 

att söka på till exempel Spotify. På svenska är det fram-

förallt ett förlag som heter “David Media”. Sedan sjunger 

vi många sånger av Hillsong, Alfred Nygren och Josefi na 

Gniste.

Vilka söndagar är ni med i och spelar i gudstjänsten?
Under vårterminen är vi med 29 mars, 19 april och 7 juni. 

”SÅER LA T IL  
OM T  OC M  ÄR”

STAFETTPENNAN

JOHANNES LECKSTRÖM, komminister



VARJE GÅNG JAG UNDERVISAR KONFIRMANDER om 

vad Kyrkan är brukar jag inleda med att måla en (ganska 

ful) bild av en kyrkobyggnad på tavlan. När jag sedan låtit 

dem gissa vad vi ska prata om (och de svarat “kyrkan”) 

tar jag en röd penna och sätter ett stort kryss över min 

illustration. Och så gör jag min poäng: Kyrkan är inte en 

byggnad! Enligt kristendomen är kyrkan inte ett hus, utan 

människorna som tror på Jesus. 

För tvåtusen år sedan sa judarna ofta: “Vi ska gå till 

templet” och tänkte på en byggnad. Templet var deras 

heliga plats där de fi ck möta Gud – och Gud hade verkligen 

lovat att hans närvaro skulle vara där på ett speciellt sätt 

(Första Kungaboken 8:10–13). Han skulle bo där med sin 

Ande. Samtidigt frågar Kung Salomo (som byggde templet) 

retoriskt i samband med invigningen: Kan verkligen Gud 

bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte, 

än mindre detta hus som jag har byggt. (Första Kungabo-

ken 8:27). När de byggde templet visste de att Gud står 

utanför tid och rum, men att han samtidigt gör sig själv 

närvarande på en specifi k plats.

Ett av de tidigaste breven vi har i Nya Testamentet är 

Paulus första brev skrivet till staden Korint. I det brevet 

talar han om Guds tempel (som på den tiden fortfarande 

stod i Jerusalem). Men! Han menar att templet är något 

annat. Han frågar retoriskt: Förstår ni inte att ni är Guds 

tempel och att Guds Ande bor i er? (Första Korintierbrevet 

3:16). Paulus talar alltså om församlingen, om varje kristen, 

som ett tempel. Den som tror på Jesus får den Helige Ande 

som inneboende – Guds närvaro – och blir följaktligen 

ett tempel åt Gud. Det var radikalt då – och är svindlande 

att tänka på också idag. Paulus uppmanar dem att därför 

tänka på hur de hanterar sina kroppar och hur de lever 

sina liv så att Gud äras (Första Korintierbrevet 6:19–20).

Hur ändrades Paulus syn? Jag skrev tidigare att templet 

var ett sätt för den oändlige Guden att göra sig närvarande 

på en begränsad plats. Samma princip gäller för Jesus. Gud 

väljer att bli människa. När Johannes ska beskriva detta 

säger han att Ordet (Gud Sonen) blev kött och slog upp sitt 

tält bland oss (Johannesevangeliet 1:14, min översättning). 

“Att slå upp sitt tält” syftar på Guds tempel som i Gamla 

Testamentet först var i form av ett tält, innan byggnaden 

restes i Jerusalem. Bara ett kapitel senare säger Jesus då 

han stod på tempelplatsen: 

“Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på 

tre dagar.” Judarna sade: “I fyrtiosex år har man byggt på det 

här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!” 

Men det tempel han talade om var hans kropp.” (Johannes-

evangeliet 2:19–21)

TEMA: GUDS TEMPEL

Lev som 
Guds tempel



BILDER FRÅN FÖRSAMLINGSLIVET

JOHANNES LECKSTRÖM, komminister

Jesus var platsen, templet, för Guds närvaro på ett unikt 

sätt. Men genom att vi förenas med honom i dopet blir vi 

också levande tempel.

Jag nämnde tidigare hur Paulus uppmanade försam-

lingen i Korint att leva ett liv som ärar Gud, just eftersom 

de är Guds tempel. Samma idé fanns kring tempelbygg-

naden. Den var helig. Vem som helst kunde inte stövla in 

där, utan varje person som ens skulle närma sig templet 

bar fram off er och renade sig på olika sätt. Detta var Guds 

pedagogik för att visa på att hans helighet och godhet inte 

kunde blandas med vår ondska och synd. Men när Jesus 

dog på korset öppnade han vägen in i templet på ett nytt 

sätt. Paulus skriver:

I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom kor-

set, då han i sin person dödade fi endskapen. Han har kommit 

med budskap om fred för er som var långt borta och fred för 

dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas 

Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och 

främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga 

och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som 

har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus 

själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop 

och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom 

fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. (Efe-

sierbrevet 2:16–22)

Lev som Guds tempel!

Karin Johansson fyller 100 år och gratuleras av
Älmhults församling

Läsning av Guds Ord i församlingens mitt

Konfi rmandläger på Åhusgården i samarbete med

Göteryds pastorat.
Mässa med konfi rmanderna på Åhusgården.



IBLAND LIGGER ÄLMHULT PÅ RÄTT STÄLLE. Tillsam-

mans med förekomsten av goda vänner inom kyrkomu-

siksverige kan detta leda till att vi i Älmhult erbjuds för-

nämliga konserter, helt oväntat.

Så blev det när en tidigare studiekamrat, organisten 

Karl-Magnus Jansson i Örebro S:t Nicolai, hörde av sig om 

att musiklinjen på Kävesta folkhögskola, Örebro län, sökte 

en lämplig konsertkyrka den 31 maj då de just har avslutat 

en konsertturné i Skåne. Under ledning av Stig-Erik Ner-

man kommer de att framföra Faurés Requiem och några 

kammarmusikaliska stycken därtill. Passa på att lyssna 

till detta den 31 maj kl 17.00.

En annan förändring sedan vårens generalprogram 

spikades är att det blir TVÅ organister vid lunchkonserten 

den 28 maj. Förutom stiftsmusiker Åsa Johnsson kommer 

nämligen även organist Linda Färdigh att medverka. Dessa 

två skall framföra fyrhändig orgelmusik, nämligen Gustav 

Merkels orgelsonat för 4 händer och 4 fötter!

UTSIKT FRÅN ORGELPALLEN

UTSIKT FRÅN PIANOPALLEN

PATRIK SASSERSSON, organist

NU ÄR VÅREN HÄR och församlingens alla körer är i full 

gång med att förbereda sig inför alla kommande upp-

sjungningar. Även i år kan vi erbjuda ett mycket varie-

rat program med allt från Elvis Gospelsånger till sakral 

klassisk körsång. Här följer några datum som jag vill lyfta 

fram lite extra (hela musikprogrammet fi nns här under).

Söndag den 22 mars blir det en mäktig Jubileumsmässa 

med Jubilatekören och Unga Röster. Vår käre trumpetare 

Nils-Olof Svensson har komponerat en fanfar för det-

ta tillfälle  som han framför tillsammans med sin bror 

Nils-Göran Svensson. Efter mässan blir det lunch och 

intressanta föreläsningar i Kyrkbacksgården.

Helgen 4–5 april gästas vår församling av en en dansk 

ungdomskör ”Billunds pigekor” som består av 30 tjejer 

mellan 14–19 år. Kören kommer att ha en körhelg här och 

medverkar tillsammans med Jubilatekören i söndagens 

mässa. Det får ingen missa!!

Under första delen av Jubileumsveckan 20–26 april 
kommer Älmhults kyrka öppnas upp lite extra för våra 

skolor med anledning av kyrkans 90-årsjubileum. På tors-

dagen spelar Patrik Sassersson på lunchmusiken. Temat är 

”Barnmusik”. Under lördagen får den som önskar lyssna till 

en Stråkkonsert, Tempo Strings, från Malmö. Unga Röster 

avslutar veckan med musikalen ”Blommor och skratt” i 

samband med söndagens Familjegudstjänst. Hoppas det 

fi nns någon musikstund som passar just dig!

Jag vill här också passa på att tacka alla föräldrar som 

så troget kör och lämnar sina barn/ungdomar på köröv-

ningar, uppsjungningar och mycket annat. Från djupet 

av mitt hjärta: Tack!!

På vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/almhult  fi nns 

hela vårens musikprogram. Gå gärna in och kika där! Vi 

ses!
MIA ANDERSSSON, kyrkomusiker

Julkonsert med Unga stråkar och Jubilatekören.

Julkonsert med Mixturen och Vokalensemblen.



Sten Laurentius Carlsson var född 1893 på 

Söder i Stockholm. Fadern Thure var född i 

Kråksmåla och arbetade i Stockholm som 

murare. Sten L Carlsson kom till Älmhult 

från Skogstibble i augusti 1920. Med sig 

hade han hustrun Märta Eleonora, född 

Haag och barnen Anna-Britta, Per och Bengt. 

I Älmhult föddes barnen Lars, Olof och Gösta. Samtliga 

dessa barn antog senare namnet Bönnemark. Dessutom 

hade han en son, Per, med lärarinnan Greta Cederstrand 

i Stockholm. Familjen återvände till Uppsalatrakten i 

augusti 1934. Sten L Carlsson skrev ett antal böcker om 

Gamla Uppsalas historia. Han avled 1979.

Karl Edvard Hellström var född 1908 i Jukkasjärvi. 

Föräldrarna kom från Nora i Bergslagen och fadern 

livnärde sig som borrsmed, i anslutning till 

malmbrytningen. Karl Hellström fl yttade 

till Älmhult från Luleå i november 1934. 

Han gifte sig 1940 med Sally Jönsson, född 

1915 i Stenbrohult. De fi ck barnen Lennart, 

Lars-Gunnar och Bertil. Bertil omkom i en 

mopedolycka, vilket drabbade föräldrar-

na väldigt hårt. Äldste sonen Lennart blev 

lektor i historia i Skövde. Efter pensioneringen 

bodde paret Hellström kvar i huset på Prinsga-

tan 7 i Älmhult, där kantor Hellström dog 1978. 

”Kalle” beskrevs som glad och skojfrisk och be-

rättade ofta roliga historier.

1973 blev Tomas Willstedt anställd som 

organist. Han föddes i Öjaby 1949 i ett 

prästhem. Pappan Carl-Fredrik var stifts-

adjunkt. Willstedt blev den förste organis-

ten på tjänsten. Han startade Älmhults 

kammarkör. Efter 2,5 år lämnade Willstedt 

tjänsten i Älmhult och blev senare domkyrko-

organist i Lund. 

Därefter uppehölls tjänsten av Anna Maria 
Anderek (född Körner, 1914–2003), innan 

Per Gunnar Petersson (1954–) tillträd-

de som organist 1978. Fadern Bertil var 

folkskollärare i Markaryd. Per Gunnars 

omfattande kyrkomusikaliska gärning, ofta 

tillsammans med hustrun Mary, har presen-

terats i Kyrkbrevet nr 1 2018.

1993 anställdes Mia Andersson som kan-

tor. Hon föddes i Agunnaryd 1966. Förra 

året fi rades hennes 25-årsjubileum i Älm-

hults församling.

2017 tillträdde Patrik Sassersson, som 

innan dess var musikkonsulent i Växjö 

stift. Han föddes i Järrestad på Ös-

terlen 1966.

Kyrkomusiker i Älmhults församling
1920–1934 Sten L Carlsson
1934–1973 Karl E Hellström
1973–1975 Tomas Willstedt

1975–1978 Anna Maria Anderek
1978–2018 Per Gunnar Petersson
1993– Mia Andersson

2017– Patrik Sassersson

Musiker genom tiderna

Källor: Kyrkoböcker, Sveriges Dödbok och muntliga uppgifter.
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PÅ GÅNG

SORT
Söndagen 31 maj kl. 10.00

Vi börjar inne i kyrkan och sjunger 
tillsammans med Barnkören och 

Unga Röster. Utdelning av dopäng-
lar. Tipsrunda, tävlingar, hoppborg 

och fi ka vid Kyrkbackssalen.

Fredagen den 3 april kl. 14.00

PRO-kören sjunger
Ka� e och andakt

Församlingshemmet (Storgatan 7)

TÄF Ö AL
Fredagen den 6 mars kl. 14.00

”Stava, Stina och Florence – Kvinnor 
från Huseby”

Lisbet Eriksson berättar.
Ka� e och andakt

AL
– grundkurs i kristen tro för vuxna

Prova på-kväll måndagen
den 28 september kl. 18.30.

Därefter varannan måndag (12/10, 
26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 12/1, 26/1).

Gör som hundratusentals andra 
gjort – gå en Alphakurs. Alpha 
är en kurs som fi nns över hela 
världen, där grunderna i den 

kristna tron utforskas på ett öppet, 
vänskapligt och informativt sätt.

Måltid, föredrag och samtal i 
smågrupper.

Plats: Församlingshemmet
Ledare: Marcus Lejon, Johannes 
Leckström och Agneta Grimberg

Ingen föranmälan krävs.

FA
KORIN!

Lördag 9 maj kl. 10.00 och 14.00
Lördag 15 augusti
kl. 10.00 och 14.00

PÅAF
11 april kl. 23.00

Påsknattsmässa med Jubilatekören
Påsknattsfest i Kyrkbacksgården

SORSE  
ÄLUL KKA

Nationaldagen,
lördagen den 6 juni kl. 19

Med Unga Röster, Jubilatekören
och Mixturen.

Vi sjunger även sommarpsalmer 
tillsammans.

PASÖAG
5 april kl. 10

Billunds Pigekor och Jubilatekören 
sjunger tillsammans i mässan.

BOM H RA
Söndagen 26 april kl. 17.00

Barnkörer från Stenbrohult och
Älmhult framför musikalen.
Efteråt bjuds alla på pizza!



Vårnytt från kyrkogården

Den 31 mars är sista dagen att teckna nya och förnya gravskötselavtal. 

Kontakta i så fall Annelie Jönsson på expeditionen och vid frågor kontakta 

vaktmästarna. Kontaktuppgifter fi nns längst bak i Kyrkbrevet.

Nu när vi går mot våren ser vi gärna att ni tar hem era gravlyktor och 

andra prydnader. Det underlättar mycket för oss när det inte fi nns saker 

bakom gravstenarna när vi rensar och klipper häckarna. Vassa föremål kan 

dessutom skada händerna. Vi ser också gärna att ni inte lägger granriset 

i tunnorna utan på anvisade platser.

Efter den mörka tiden är vi mycket nöjda med den utökade och förbätt-

rade belysningen på kyrkogården som kompletterades i höstas. Det har 

blivit betydligt ljusare och trevligare på kyrkogården.

Nu ser vi fram mot en fi n vår och sommar!

VAKTMÄSTARNAS HÖRNAÅTERKOMMANDE I
ÄLMHULTS FÖRSAMLING

Tisdagar 08.30 Morgonbön
Onsdagar 08.30 Morgonbön
Torsdagar 08.30 Morgonmässa

Måndagscafé
Varje måndag kl. 9.30–11.30 till och med 
den 6 april i Församlingshemmet.

Diakonigruppen
Måndagen 23 mars kl. 14.00 i Försam-
lingshemmet.

Trivselgruppen
Torsdagar udda veckor till och med 23 
april kl. 14.00 i Församlingshemmet.

Samtalsgruppen (bibelstudiegrupp)
Torsdagar jämna veckor till och med 16 
april kl. 19.00 i Församlingshemmet.

Almgården och Nicklagården
Gudstjänst och mässa torsdagar kl. 10.15 
enligt särskilt schema.

Måndag
Kyrkis 0–6 år  9.30–12.00
Duvorna 3–6 år och 10.00–11.30
Måndagscafé 0–100 år 9.30–11.30
Tisdag 
Babytisdag 0–18 mån 9.30–11.30
(Obs! Anmälan) 
”Mitt första år”  v. 4–5
”Det gungar så fi nt” v. 10–17
”Skaparglädje”  v. 19–22
Onsdag
Noaklubben 5–8 år 16.00–17.30
Barnkör 4–7 år  17.30–18.00
Föräldracafé  17.30–18.00
Fika på Arken för föräldrar
och syskon till barnkörbarn
Torsdag
Kyrkis med Musikstund 0–6 år 9.30–12.00
After school från 8 år 14.30–17.00
Unga Röster 8–12 år 17.00–18.00
Jubilatekören från 12 år 18.00–19.30
Söndag
Söndagsskola 2–13 år 9.45–11.30
i Kyrbackssalen/Kyrkan

Välkommen att vara med!

HO R IS ON
EKIS L  ÄMUT

Visionen: Ett förvandlat land där Jesus är känd, upphöjd och efterföljd
Matt. 12:21: ”Och till Hans namn ska folken sätta sitt hopp.”

Fredag 13 mars kl. 19.00 – Kvällsgudstjänst, Pingstkyrkan
Lördag 14 mars kl. 10.00 – Seminarium: ”Evangelisation”, Missionskyrkan

Lördag 14 mars kl. 11.00–13.00 – Gatuevangelisation i Älmhult
Lördag 14 mars kl. 18.00 – Kvällsgudstjänst, Missionskyrkan

Söndag 15 mars kl. 10.00 – Mässa, Älmhults kyrka
Söndag 15 mars kl. 16.00 – Gudstjänst, Citykyrkan

Ekumenisk helg för alla generationer.
Mer info: www.hopeforthisnation.com

Arr. Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Citykyrkan,
Älmhults församling och Hope for this Nation.

KKA
kommer att erbjudas vid tre tillfällen i vår.

22 mars Jubileumsdag + lunch
12 april Påskdagen

21 maj Kristi Himmelsfärds dag
Ring senast fredag innan kl. 17.00 till Ragnarssons

taxi, 0476-134 78. Hemresa efter kyrkka� et.

VAKTMÄSTARNA



VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULTS KYRKA!
Mässa och gudstjänst fi ras varje sön- och helgdag i Älmhults kyrka. Söndags-
skola 09.45–11.30 i Kyrkbacksgården. För fullständig information se församling-
ens hemsida och Smålänningens veckoblad.

Mars
14 17.00 Konsert med sångstudenter från musikhögskolan i Malmö.
15 10.00 3 i Fastan • Lovsångsmässa. Söndagsskola. ”Hope for this
  nation” (se annons). Kyrklunch.
22 10.00 Jungfru Marie bebådelsedag • Jubileumsmässa. Söndagsskola.
  Unga Röster, Jubilatekören, trumpeter. Kyrklunch. Föreläsningar
  (se annons).
26 12.10 Lunchmusik. Orgelsolist: Walter Berggren, Ljungby. 
28 17.00 Konsert med Unga stråkar och Lars-Eric Sundell. 
29 10.00 5 i Fastan • Mässa. Söndagsskola. Vokalensemblen. Söndagsför-
  djupning ”Vad är meningen med allting”, Carl-Magnus Adrian.

April
5 10.00 Palmsöndagen • Mässa. Söndagsskola. Jubilatekören och
  Billund pigekantori, Danmark. Söndagsfördjupning ”Proud to be
  a Siphilile woman” med Elisabet och Mats Målqvist.
9 19.00 Skärtorsdagsmässa.
10 10.00 Långfredagsgudstjänst. Stabat Mater av Pergolesi.
 20.30 Aftonbön vid Jesu grav. Stilla orgelmusik med Patrik Sassersson. 
11 23.00 Påsknattsmässa med påskeld. Jubilatekören. Påsknattsfest. 
12 10.00 Påskdagen • Mässa med dop. Mixturen.
13 10.00 Annandag Påsk • Familjegudstjänst. Barnkören och Unga Röster.
  Påskbakelse.
19 10.00 2 i påsktiden • Mässa. Söndagsskola. Vokalensemblen.
  Söndagsfördjupning ”Min väg till Santiago de Compostela” med
  kyrkvärden Sara Hayward. 
23 12.10 Lunchmusik. Orgelsolist: Patrik Sassersson. Tema: Barnmusik
25 17.00 Stråkkonsert, Tempo Strings, Malmö, under ledning av Jörgen
  Svensson, Rebecka Ronge och Linda Sunesdotter.
26 17.00 3 i påsktiden • Familjegudstjänst och musikal med Unga Röster
  och Glädjesångarna.

Maj
3 10.00 4 i påsktiden • Mässa. Söndagsskola. 
10 10.00 5 i påsktiden • Mässa. Söndagsskola. 
 17.00 ”The touch of a King”. Elvis gospelsånger med Mixturen.
  kÖrhänget och Elmekören. Solister och instrumentalister. 
17 10.00 Bönsöndagen • Gospelmässa. Söndagsskola. Gospekören Joy
  Singers, Ljungby.
21 10.00 Kristi himmelsfärds dag • Mässa. 09.45 Orgelstund.
23  18.00 Ekumenisk kväll i Pingstkyrkan med prästen Hans Weichbrodt.
24 10.00 Söndagen före pingst • Mässa. Söndagsskola.
28 12.10 Lunchmusik. Orgelsolister: Åsa Johnsson och Linda Färdigh.
31 10.00 Pingstdagen • Familjegudstjänst. Barnkören, Unga Röster och
  Arkens grupper. Sommarfest!
 17.00 Faurés Requiem och kammarmusik. Musiklinjen vid Kävesta
  folkhögskola.

Juni
1 18.00 Annandag pingst • Veckomässa.
6 19.00 Nationaldagen • Sommarkonsert med Unga Röster, Jubilate-
  kören och Mixturen.
7 10.00 Heliga Trefaldighets dag • Mässa.

PROGRAM

Adress: Norra Klöxhultsvägen 3, 343 36 Älmhult
Telefon: 0476-561 80
Brådskande ärenden utanför kontorstid: 0476-561 83
E-post: almhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Personalens e-post: förnamn.efternamn@
svenskakyrkan.se
(Undantagen är utskrivna nedan. Ej å, ä, ö.)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/almhult
Expeditionen, 0476-561 80
Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 10.00–12.00
Kyrkoherde, ansvarig utgivare
Marcus Lejon 0476-561 83, sms: 0722-255 970
Komminister
Johannes Leckström 0476-561 97, sms: 0727-448 400
Per-Rune Svenson 0476-561 77, sms: 0722-363 011
Organist
Patrik Sassersson 0476-561 78, sms: 0724-520 671
Kyrkomusiker
Mia Andersson 0476-561 88, sms: 0733-244 723
mia.k.andersson@svenskakyrkan.se
Diakon
Agneta Grimberg 0476-561 86, sms: 0706-052 714
Ungdomsledare
Malin Johnsson 0476-561 94, sms: 0722-255 972
Pedagog, almhult.barn@svenskakyrkan.se
Magdalena Brown 0476-561 84, sms: 0706-156 184
Ingrid Ericsson 0476-561 98, sms: 0725-269 340
Barnledare
Annelie Svensson 0476-561 99, sms: 0727-213 500
Kyrkokamrer
Wiveka Ernstsson 0476-561 82
Kanslist
Annelie Jönsson 0476-561 81
Kyrkvaktmästare, 0476-561 90
almhult.vaktmastare@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Jonas Svensson 0476-561 92,
sms: 0767-644 203
jonas.l.svensson@svenskakyrkan.se
Michael Johansson, tjänstledig
Daniel Johansson 0476-561 93, sms: 0767-644 264
daniel.k.johansson@svenskakyrkan.se
Samuel Brown 0476-56191, sms: 0705-515 231
Britt-Inger Wärn 0476-561 76, sms: 076-140 37 27
Niclas Bozic 0476-561 85,
sms: 0706-397 057 (april–dec)
Husmor
Lena Blomström 0476-561 89, sms: 0767-644 206
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