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Punkt 1 Domkapitlets regler
Under året sker inga sammanlysningar, utan varje sön- och helgdag firas det minst en
huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor och av dessa är minst 40 stycken högmässor,
söndagsmässor eller familjemässor.
Konfirmandarbetet bedrivs enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet.

Punkt 2 Pastoralt program för Himledalens Församling
Himledalens församling präglas mycket av sin geografi och historia. Tidigare var det sex
församlingar som bildade ett pastorat, och detta märks fortfarande i verksamhet, planering och
strategier. Här finns sex kyrkor, sex kyrkogårdar, fem församlingshem och två prästgårdar. Dessas
olika karaktär, tillsammans med ett grundläggande krav på någon slags ”rättvisa” mellan de
tidigare församlingarna – numera socknarna, präglar mycket av verksamhetens inriktning.
Samtidigt är det en församling med en uttalad vilja att vara samtida, närvarande i vardagen och
inte främst en historisk institution. Vi eftersträvar därför ett församlingsliv präglat av variation
med avseende på gudstjänstformer, åldrar och karaktär på verksamheten.
I allt eftersträvar vi att ledorden: delaktighet, gemenskap och öppenhet skall prägla församlingens
liv.
Delaktighet
VÅR kyrka – så ska det kännas, både för den som finns där ofta, och för den som gör mer
enstaka nedslag i gudstjänsten eller församlingsverksamheten.
Gemenskap
Att komma in i ett sammanhang som Himledalens församling står bakom ska betyda att bli sedd
och bekräftad, att höra till.
Öppenhet
Gemenskapen ska samtidigt vara så öppen, att jag kan känna mig innesluten oavsett hur min tro
eller bakgrund ser ut. Det ska finnas utrymme att vara sig själv och uttrycka åsikter som inte delas
av andra.
Arbete och fritid
Himledalen är en ganska typisk landsbygdsförsamling, men stadd i förändring. Även om vi ”bor
på landet”, så är det numera inte en särkilt stor del av människor i arbetsför ålder som lever hela
sitt liv på landet. Istället lever man delar av sitt liv på annat håll, arbetar i Varberg, Ullared eller
Göteborg och deltar i fritidsaktiviteter på annat håll. När det gäller ursprung är fortfarande den
etniska mångfalden tämligen begränsad, det finns inga stora grupper som är födda utomlands,
men väldigt många som är födda utanför församlingens gränser – vilket också det är en
förändring jämfört med för 50 år sedan.
Himledalens församling ser också geografiskt ut så att det saknas ett ”riktigt” centrum. Skällinge
utgör en by, som är centrum för Nösslinge och Skällinge socknar, Rolfstorp fungerar i viss mån,
med tanke på placeringen av vårdcentralen och äldreboendet Ekekullen som centrum för hela
församlingen, och i varje fall för Rolfstorps socken, och stora delar av Grimetons och Gödestads
socknar, medan andra delar av Grimeton och Gödestad, liksom Hunnestad, orienterar sig mot
affären i Hunnestad, och betraktar Varberg som sin serviceort.
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Det kan framstå som rörigt, men å andra sidan kan man säga, att människor här är så vana att
behöva förflytta sig för att få del av olika typer av utbud, att det inte är ett problem.
I det västra distriktet ställer det dock till bekymmer när det gäller barn- och
ungdomsverksamheten. Det är svårt att ”få till” en fungerande verksamhet när barnen alltid
måste förflytta sig, särskilt eftersom Göthriks skola är placerad mitt emellan byarna.
När det gäller barn och äldre fungerar den gamla geografiska indelningen av församlingen ganska
bra – både barn och många av de äldre rör sig gärna nära hemmet. Bland äldre finns också ofta
en starkare koppling till den egna kyrkan och socknen.
När det gäller vuxna människor i arbetsför ålder, rör vi oss däremot med vårt ”utbud” av
aktiviteter, kurser, musik och gudstjänster på en ”marknad” som är större än Himledalen och
”konkurrerar” om människors tid och intresse med utbudet i hela Varbergs kontrakt. Gentemot
de församlingsborna är det framför allt barnverksamhet och kyrkliga handlingar som utgör
naturliga kontaktytor. För att väcka intresse för andra typer av verksamhet och engagemang
fordras det mycket av både innehållet och informationen.
Detta torde på sikt betyda att ett gott arbete för Svenska Kyrkan fordrar mer av samordning av
vuxenaktiviteterna i hela kontraktet.

Fyra huvuduppgifter = fyra infallsvinklar
I kyrkoordningen står det att i församlingens uppdrag ingår fyra huvuduppgifter: gudstjänst,
undervisning, diakoni och mission. Vi väljer att se dessa, inte som fyra olika uppgifter eller
verksamhetsområden, utan som olika infallsvinklar på det som är församlingens uppdrag; att som
Kristi kropp förverkliga och förkunna evangelium. Beroende på infallsvinkeln kommer olika
sidor av uppdraget att synas tydligare och komma i förgrunden, respektive hamna i bakgrunden.
Gudstjänst
Huvudpoängen med gudstjänstfirandet kan beskrivas som MÖTE. Möte med Gud, och möte
med medmänniskan. Vi, som kyrka, har på intet vis monopol på Gudsmöten – människor har
alltid och kommer alltid att möta Gud på många olika sätt och i många olika sammanhang, också
skenbart mycket långt från det kyrkliga. Människor har också, i allmänhet, gjort olika erfarenheter
av det gudomliga, oavsett vilken grad av kyrklig aktivitet man uppvisar. Detta länder oss till viss
eftertanke, men betyder inte att gudstjänsten blir mindre viktig.
I gudstjänsten får vi som gemenskap möta Gud, och just den gemensamma erfarenheten är på
många sätt gudstjänstens djupaste poäng. Även om vi som individer kan erfara Gud till exempel i
naturen eller tystnaden, behöver vi också det gemensamma gudsmötet – det är gudstjänstens
funktion.
Vi behöver tillsammans påminnas om vårt ansvar som medmänniskor och Guds medarbetare i
världen, det sker i gudstjänsten. Där två eller fler är samlade i Jesu namn, och på ett särskilt sätt i
sakramenten, dop och nattvard, har Jesus lovat vara närvarande. Genom att fira gudstjänst och ta
del av sakramenten kan vi som människor ”öva upp känsligheten” för Guds närvaro, så att vi ser
och erfar Gud också på helt andra platser och i helt andra sammanhang. Där kan vi också
inspireras att ta ansvar för skapelsen och våra medmänniskor.
Eftersom gudserfarenheter och gudsmöten ser så olika ut för olika människor eftersträvar vi
variation i Himledalens gudstjänstliv.
Huvudgudstjänster firas, efter ett rullande schema, i samtliga av församlingens sex kyrkor.
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Med sex kyrkor och två präst- respektive kantorstjänster firar vi oftast tre eller fyra olika
gudstjänster i församlingen varje söndag, och eftersträvar så långt det är möjligt att dessa inte ska
vara av samma karaktär.
Det ska dock inte förnekas, att det också finns en trygghetsaspekt på gudstjänstfirandet – det är
gott att känna igen sig, varför det inte behöver vara en nackdel av vi någon söndag varje månad
firar endast högmässogudstjänster och en högmässa av traditionellt snitt. Det är gott både för
gudstjänstfirare och tjänstgörande personal att ibland känna, ”idag är det en alldeles vanlig
gudstjänst”.
Undervisning
Även om människor, små och stora, möter Gud hela tiden på alla möjliga sätt, så är
undervisningen oerhört viktig. Genom den kan olika, individuella och splittrade erfarenheter
föras samman till ett mönster. Det mönstret är det samma genom alla tider, och syns allra
tydligast i berättelserna om Jesus Kristus. Där, och i andra bibelberättelser kan vi känna igen våra
egna och andras erfarenheter av livet.
För att barn, ungdomar och vuxna, inte ska stå vilsna, eller tro att den egna upplevelsen av livet
med dess glädje och våndor, är helt unik, behövs det mycket undervisning. Den sker konkret för
barnen i vuxen-barn samlingar, i barntimmar, vid andakter för förskolor och skolor vid jul och
påsk. Undervisningen finns med i verksamheten för äldre barn och tonåringar i ”Draget”,
”Sendraget” och konfirmandundervisningen. För vuxna syns det undervisande draget framför allt
i ”kristen grundkurs”, bibelstudier, församlingsaftnar och ”tid för eftertanke.”
Vuxenundervisningen, handlar om att dela erfarenheter och läsa bibeln i erfarenhetens ljus
snarare än om kunskapsförmedling. Här behövs det fler mötesplatser där sådana samtal och
sådant delande av erfarenheter kan äga rum. Genom gemensam bibelläsning och samtal om livet
och tron kan människor få hjälp att upptäcka att ingen av oss är ensam om sina erfarenheter av
livet i smärta och glädje.
När det gäller barnens undervisning är det väsentligt att barnen får med sig de ”stora
berättelserna”, om hur Gud blir människa i Jesus Kristus, vilket liv han lever, och hur döden
besegras i uppståndelsen. På så vis får de med sig bilder och berättelser att relatera sina egna
livsberättelser till.
Drama och musik
Körverksamheten bland barn och vuxna spelar en mycket stor roll när det gäller undervisningen
– att sjunga in evangeliet om Jesus Kristus är kanske det allra mest effektiva. Sånger bär man
också alltid med sig. Att sjunga tillsammans i kör är också ett fantastiskt sätt att dela liv och
erfarenheter. Olika typer av arbete med drama i gudstjänsten och i andra sammanhang är också
det en viktig metod för att få evangeliet att leva.
Överhuvudtaget gäller det i undervisningen att alla sinnen får komma till användning, och att
kunskapen om kristen tro inte bara får bli en ”boklig” kunskap.
Diakoni
När vi ser på Himledalen utifrån den diakonala infallsvinkeln ser vi alla mellanmänskliga
relationer. Diakoni handlar om medmänsklighet, och därmed om allt det som sker och rör sig
mellan människor. Här kan församlingens verksamhet och anställda fungera som inspiratörer –
men det handlar inte så mycket om vad vi säger och gör, som om förhållningssätt till människor.
Vi eftersträvar så många och så meningsfulla möten som möjligt där medmänsklighet kan utövas.
Konkret sker det genom olika verksamheter, så som t ex vuxenbarn-grupp, kontakt med
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vårdcentral, hemtjänst, boende på Ekekullen. Det sker i leva-vidare grupper, och vid t ex
soppluncher och hembesök.
Flexibilitet och lyhördhet är oerhört viktigt, kanske särskilt ur det diakonala perspektivet. Det
som sker i omvärlden kan tvinga församlingen att ställa om verksamheten snabbt om det t ex
placeras flyktingar i församlingen (det har vi sett i verkligheten), om en stor arbetsplats läggs ned,
eller om en annan större kris eller förändring inträffar. Medmänsklighet är till sin natur sådan, att
den i ganska liten utsträckning kan detaljplaneras ett eller flera år i förväg, däremot behöver vi ha
beredskap att möta människors behov.
I församlingen är diakonen ett särskilt tecken, en påminnelse om församlingens uppdrag att leva i
diakoni. Diakonen ska fungera som inspiratör för andra, det vill säga se behoven uppmuntra och
utrusta.
Profeten Jesaja talar ord som Jesus senare tillämpar på sig själv:
Han har sänt mig
att frambära glädjebud till de betryckta
och ge de förkrossade bot,
att förkunna frihet för de fångna,
befrielse för de fjättrade,
att förkunna ett nådens år från Herren.
Jesaja 61:1-2
Orden om frihet för de fångna, och befrielse för de fjättrade, gör att den diakonala infallsvinkeln
också kommer att ha ett profetiskt, samhällskritiskt drag. Det betyder att det diakonala ansvaret
sträcker sig längre än att se till individen. Ibland måste församlingens företrädare också ställa
frågan varför människor far illa – och ibland kommer svaret då att vara ”politiskt” – d v s leda till
synpunkter och opinionsbildning i samhällsfrågor.
Mission
Ur missionens infallsvinkel vill vi att ordet om Jesus Kristus sprids och vinner genklang hos fler.
Här finns alla de tillfällen, då Guds närvaro ”glimmar till” i människors liv, och de för ett
ögonblick ser sig själva som Gud ser dem; som oändligt älskade, värdefulla skapelser. Missionen
sker genom förkunnelsen, genom gudstjänster och undervisning, men också i mötet med
varandra.
Jakob möter Gud och utbrister efteråt:
"Sannerligen", sade han, "Herren är på denna plats, och jag visste det inte!" Och han greps av bävan och sade:
"Detta är en plats som väcker bävan, det måste vara Guds boning, här är himlens port."
1 Mos 28:16-17
Missionen har till syfte att väcka tro hos människor, och detta sker när människor, liksom Jakob
upptäcker och känner igen Guds närvaro i sina egna liv.

Kyrkliga handlingar
För många av församlingsborna är de kyrkliga handlingarna, d v s dop, konfirmation, vigsel och
begravning de viktigaste och djupaste kontakter man har med sin församling. Det är genom dem
man utövar sitt medlemskap, och visar sig vara kristen.
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Vi vill därför ta de kyrkliga handlingarna på lika stort allvar. De möten med människor som sker i
samband med dessa är för många den tydligaste och viktigaste kontaktytan med institutionen
kyrkan.
Då är bemötandet, och respekten för den enskildes behov och önskemål av största vikt.
Samtidigt är ju de kyrkliga handlingarna just kyrkliga, vilket betyder att den enskilda och
församlingen som kollektiv möts. Det mötet kan man inte i förväg sätta på formel, eller
bestämma sig för utgången av, och vi som kyrkliga företrädare kan inte ensidigt sätta villkor för t
ex musik och inramning. Det kan å andra sidan inte den enskilde heller göra, utan det kommer i
många fall att bli fråga om ett möte, där olika intressen jämkas samman.
För att detta ska fungera behövs det en tydlig policy och riktlinjer för de kyrkliga handlingarna i
Himledalens församling, parat med stor lyhördhet, öppenhet och respekt för enskilda
församlingsmedlemmars behov och önskemål.
I de kyrkliga handlingarna gestaltas på många sätt den vida församlingsgemenskap som är
folkkyrkans signum – här möter vi förr eller senare flertalet församlingsbor. Också dessa möten
ska präglas av ledorden delaktighet, gemenskap och öppenhet.
Dop sker i första hand i huvudgudstjänsten, allra helst i familjegudstjänsten. När det av olika skäl
blir aktuellt att lägga dopet utanför huvudgudstjänstens ram, sker de i första hand i anslutning
därtill, t ex söndag kl 12.30 och endast i undantagsfall på andra tider. Vid dop är strävan att orden
ur ordningen för dop om att ”välkomna barnet i Guds familj och ta emot honom/henne med
kärlek och förväntan”, ska motsvaras av upplevelsen hos dopfamiljen. Vid dop i
huvudgudstjänsten ska gudstjänsten anpassas till dopfamiljens närvaro, så att inte en känsla av
utanförskap uppkommer.
Konfirmandarbetet följer Riktlinjer för Svenska Kyrkans konfirmandarbete. Alla grupper åker
på minst ett läger.
Vigsel
Kanske är vigslarna de tillfällen då mötet mellan de enskildas önskemål och kyrkans blir mest
komplicerat. Här finns rum för stor variation och mycket utrymme för personliga önskemål Å
andra sidan måste hänsyn tas till personalresurserna – om alltför ovanliga, komplicerade
musikstycken önskas, kanske brudparet får anlita egna musiker. Det är inte möjligt att kantorerna
i församlingen, där det sker så många vigslar, ska kunna tillmötesgå alla önskemål.
Begravningar sker under vardagar, (ej lördagar) och vad gäller tid, plats och tjänstgörande
personal kommer vi överens i varje enskilt fall. Här tas stor hänsyn till de efterlevandes och den
dödes önskemål när det gäller utformningen. Vår strävan är att varje begravningsgudstjänst ska
bära en tydlig prägel av den dödes person och de anhörigas önskemål. När önskemål om musik
är omöjliga att uppfylla, eller framföra på ett bra sätt, kan inspelad musik på CD användas.

Nattvardens ställning
Av tradition har ”värdighet, stillsamhet och sällsynthet” präglat nattvarden i dessa bygder. Under
senare år har detta arv luckrats upp, inte minst i och med barns och konfirmanders aktiva
deltagande, och det faktum att vi numera firar nattvard betydligt oftare än förr. Strävan
är att gestalta nattvarden som delaktighet, gemenskap och öppenhet.
Normalt sett firar vi åtminstone en gudstjänst varje söndag som högmässa eller söndagsmässa.
När det är mycket folk, många ovana, och/eller mycket barn i kyrkan sker utdelandet stående i
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koret, för att underlätta öppenhet och delaktighet. När det å andra sidan är en gudstjänst med
”vant kyrkfolk” och kanske inte så många deltagare, sker utdelandet på ”gammalt sätt” med
knäfall och brutet duklag. Detta uppskattas av många äldre, och kyrkvana, varför vi inte finner
skäl att ändra det.
Vid stående utdelande bistår kyrkvärden prästen, om inte diakonen medverkar i gudstjänsten.
Genom att fira mässa på olika vis och i sammanhang av ”olika högtidlighetsgrad” försöker vi
vidga nattvardens gestaltning till att präglas av lovsång, glädje och tacksamhet.
Nattvarden är den plats och det sammanhang där vi som kristna ”vet att vi möter Gud”. Den är
samtidigt en bordsgemenskap som påminner om all annan bordsgemenskap, kring kaffebord,
middagsbord och sopplunch-bord. Kring alla dessa bord, i alla dessa gemenskapssammanhang
möter vi Gud. Måltidens karaktär av ”fönster mot himlen” kan vi förstärka, genom att värna om
gemenskapen. Också här får vi eftersträva, att liksom med nattvarden, röra oss från ”stel
högtidlighet” mot glädje och lovsång. När vi samlas till måltid, vare sig det är sopplunch, kaffe
vid ett sammanträde eller hembesök, eller ett enkelt kyrkkaffe i vapenhuset, bör strävan vara att
glädje, gemenskap och öppenhet präglar samvaron.
Helighet får inte blandas samman med tråkighet. Ett gott möte, gärna med ett leende eller ett
skratt, är i sig något heligt.

Verksamhet på andra språk
I församlingen förekommer ingen verksamhet på andra språk ( finska, samiska, teckenspråk). När
sådant behov uppkommer hänvisas till Varbergs Församling.

Fortbildning för personalen
Planering av fortbildning för personal inom församlingens huvuduppgift (s k
församlingsvårdande personal) sker i samråd mellan kyrkoherde och anställd.

Samverkan med andra församlingar i personalfrågor
Samverkan med andra församlingar i personalfrågor är inte nödvändig.
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