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HIMLEDALENS FÖRSAMLING

Nytt från
DIN KYRKA

w w w . s v e n s k a k y r k a n . s e / h i m l e d a l e n
S w i s h :  1 2 3  5 7 9  2 2  1 3

– Volontärår 
 i Svenska  
kyrkan. Vi  
får en ny 
medarbetare  
– Douglas.

Välkommen till smyckad kyrka i Skällinge 
tacksägelsedagen 13 oktober kl. 18:00

Ung resurs

... läs mer på sid 7



Himlaloppet 14/9
Spring, lufsa, gå! Årets Himlalopp har en ny och 
bländande vacker sträckning bort mot Skärte-
dalen. Välkommen att Springa, lufsa eller gå 
den korta barnvagnsvänliga rundan på 2,2 km 
i Rolfstorps by eller varför inte den längre 6,9 
km långa rundan. Starta när du vill mellan kl. 
10.00-11.00 vid Rolfstorps församlingshem. VI 
klockar dig gärna om du vill och du har möj-
lighet att vinna ett fint pris. Den som springer 
på snabbast tid vinner ett pris, men den som 
springer närmast vår hemliga ”Stefantid” vin-
ner också pris. Stefan, vår vaktmästare spring-
er kanske fort, kanske långsamt… Vem vet?  
Loppet kostar 50 kr per vuxen och 20 kr per 
barn. Alla barn får en present. Pengarna går 
till ”Lavendelprojektet” för behövande romer 

Följ med på busstur till Skene!

Fredag 18 oktober hoppar vi på bussen för 
en tur uppåt landet, närmare bestämt till 
Horreds linneväveri och Skene. Den röda 
tråden i årets församlingsresa blir helt enkelt 
garn. Häng med du också! I vackra Skene 
kyrka får vi guidning av takmålningarna och 
lunch äter vi på Casablanca. Ett långt stopp 
på Skroten och Kinna garn tar vi med. Och  
så har vi trevligt tillsammans!

09.00 Avfärd från Hunnestad kyrka
09.15 Avfärd från Rolfstorps församlingshem
09.25 Avfärd från Skällinge kyrka 
16.00 Hemma igen

Kostnad: 150 kr
Anmälan: senast 11 oktober till Li Almgren, 0340-66 40 83, li.almgren@svenskakyrkan.se 
Kom ihåg att anmäla ev. specialkost!

i Rumänien. Rolfstorpsfralla och fika finns efter 
ditt lopp! Välkommen den 14e hälsar ”Inter-
nationella gruppen” 



7 medlemmar ur Himledalens kör 
Glorious åkte i maj, tillsammans 
med 35 körsångare och medre-
senärer från 4 andra körer, till 
Polen för att medverka på ”Noc 
Muzeów” – ”Natt på muséet” i 
Lowicz. Den tillfälliga kören fick 
namnet ”Choir of Joy”. Reper-
toaren, ”Från klassiskt till svensk 
folkmusik”, bestod av sånger och 
musikstycken av Chopin, Mozart, 
Bach, Benny Andersson, Mikael 
Wiehe och Bertil Schough. Lite 
sightseeing i Lowicz, Warszawa 
och Sopot hanns också med.

HÖSTLOVSKUL 31 OKT
Mästerbagare och kakmonster!  
Det är dags att ladda spritsen, knyta 
förklädet och mjöla in händerna för nu är 
det dags för Höstlovskul – the big bake off! 
Vi kommer att baka småkakor och muffins 
som vi sedan dekorerar.  Och äter upp.

Höstlovskul är kostnadsfritt! 
TID: torsdag 31 oktober kl. 14.00-17:00 
PLATS: Samling i Rolfstorps församlingshem
ÅLDER: barn i F:an till åk 6
ANMÄLAN: senast fredag  25 oktober  
till Li Almgren 0340-66 40 83  
eller li.almgren@svenskakyrkan.se 

KÖRRESA TILL POLEN



Välkommen till Gudstjänst i Himledalens församling
14/9, lördag
Himlaloppet. Gå, spring eller lufsa 
2,2 eller 6,9 km. 
Starta när du vill mellan kl. 10-11. Start och 
mål vid Rolfstorps församlingshem. 
Finfina priser. Startavgift 50 kr/vuxen, barn 
= under 13; 20 kr. Pengarna går till lavendel-
projektet i Rumänien. Mer info på hemsidan.

15/9, 13 sönd. ef. Trefaldighet
Hunnestad: 9.30 Högmässa. AP/GJ
Skällinge: 11.00 Gudstjänst. AP/GJ
Grimeton: 18.00 Kvällsgudstjänst 
VIK/GJ

19/9, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. AP

22/9, 14 sönd. ef. Trefaldighet
Nösslinge: 9:30 Högmässa. JI/RA
Rolfstorp: 11.00 Familjemässa. 
Barnkören ”Änglakören” sjunger.  
JI/MB
Gödestad: 18.00 Kvällsgudstjänst. 
JI/RA

29/9, Den helige Mikaels dag
Skällinge: 9.30 Högmässa. AP/MB 
Grimeton: 11.00 Gudstj. med små & 
stora. Kyrkkidz m.fl. Fika AP/LA/GJ
Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstjänst. 
”Himledalskören” sjunger. AP/MB

1/10, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

6/10, 16 sönd. ef. Trefaldighet
Rolfstorp: 9.30 Högmässa.  
H. Ivarsson/MB
Nösslinge: 11.00 Gudstjänst.  
H. Ivarsson/MB
Gödestad: 18.00 Kvällsgudstjänst. 
Albin Kuylenstierna – fiol.  
H. Ivarsson/MB

10/10, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA

13/10, Tacksägelsedagen
Grimeton: 9.30 Högmässa. JI/MB
Hunnestad: 11.00 Gudstjänst. JI/GJ
Skällinge: 18.00 Tacksägelsegudstjänst. 
Kyrkan är smyckad. Gunnar Törnqvist - 
sång  JI/MB

17/10, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. AP

20/10, 18 sönd. ef. Trefaldighet
Grimeton: 9.30 Högmässa. AP/RA
Skällinge: 11.00 Gudstjänst med små  
o stora. Barnkören ”Änglakören ” 
sjunger. Fika. JI/MB
Rolfstorp: 18.00 Lovsångsgudstjänst 
med lovsångsteamet. Välkommen att 
vara med. Kontakta Andreas  
eller Johannes. AP/RA



HIMLEDALENS FÖRSAMLING 
Kyrkvägen 2, 432 97 Rolfstorp 
tel exp 0340- 66 40 80. 

AP =  Andreas Patriksson, kyrkoherde

JI =  Johannes Ivarsson, komminister

LA =  Li Almgren, diakon

MB =  Kantor Marina Bengtsson  
RA =  Kantor Rigmor Andersson

GJ =  Kantor Gunnel Jansson

NU SIKTAR VI PÅ FAS 3!
Sista steget i kyrkans miljödiplomering hägrar.
Under hösten och vintern jobbar vi med våra mål 
och hoppas kunna bli diplomerade till våren.
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27/10, 19 sönd. ef. Trefaldighet
Hunnestad: 9.30 Högmässa. AP/RA
Nösslinge: 11.00 Gudstjänst. AP/RA
Grimeton: 18.00 Kvällsgudstjänst. 
AP/RA

2/11, Alla helgons dag
Grimeton: 9.30 Högmässa. AP/GJ 
Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst AP/GJ

3/11, Sönd. ef. Alla helgons dag
Skällinge: 9.30 Högmässa. JI/RA
Gödestad: 18.00 Minnesgudstjänst. 
Vi tänder ljus och minns de som 
avlidit i vår församling sedan förra 
året och innesluter deras anhöriga 
i förbön. Välkommen att delta med 
dina minnen och frågor kring livet 
och döden. Himledalskören sjunger. 
AP, JI, LA, MB

5/11, tisdag.
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

10/11, 21 söndagen ef. Trefaldighet
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. JI/MB
Skällinge: 11.00 Gudstjänst. AP/MB
Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstjänst  
JI/MB



ALPHA
Ja nu börjar den världsberömda grundkursen i kristen tro, där dina 
frågor och tankar får plats.  Mat, gemenskap, föredrag, samtal. 

VAR? Skällinge församlingshem
NÄR? Tio onsdagar i höst  
 med start 11 september.  
 + lördag 26 oktober.
TID? 18:30-21:00

Anmälan och frågor till  
Johannes Ivarsson 0340-664082,  
johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se eller 
Andreas Patriksson 0340-664081, andreas.
patriksson@svenskakyrkan.se

• Arbetskretsen startar sista tisdagen i augusti.  
   Gamla som nya vänner välkomna!

• Soppgänget hälsar välkomna till höstens första 
   soppa den 3 september

• Bibelstudiegruppen startar 12/9 kl. 10.00  
   i Hunnestads församlingshem.  
   Varannan torsdag 10-11. Välkommen!

HÖSTSTARTER

Allahelgonatid - minnen, eftertanke och hopp…
Dagarna runt alla helgons dag är en speci-
ell tid. I mörkret skiner ljuslågor till minne 
av de som gått före oss. Vi smyckar de gra-
var vi har att ta hand om, eller minns våra 
kära vid minneslunden. Saknad och sorg, 
men ofta också tacksamhet över det som 
varit. Dessa dagar ger också en speciell 
möjlighet att fundera över mitt eget liv. 
Har jag tid för det viktigaste i livet? 

Våra kyrkor är öppna torsdag och fredag 
mellan 8 och 16. Kaffe finns för självserve-
ring. Välkommen in i värmen för lugn, ro 
och eftertanke. Söndagen den 3 november 
kl. 18:00 inbjuder vi till minnesgudstjänst 
i Gödestads kyrka. Vi tänder ljus och minns de som lämnat oss sedan förra allhelgona-
helgen och innesluter deras närstående i bön. Himledalskören sjunger. Vi tänder ett ljus 
för de avlidna och därefter får alla som vill tända ljus för nyligen avlidna eller personer 
vi sörjer sedan långt tillbaka.

Välkommen!



”Adrian Plass he(m)liga 
dagbok” av Adrian Plass. 
En gammal klassiker som 
lockar till både skratt och 
eftertanke kring frågan 
om att leva som kristen. 
Andreas Patriksson, 
präst

”Det händer när 
du vilar” av Thomas 
Sjödin. En bok som är 
på pricken i vårt tid.

Johannes Ivarsson, 
präst

”Smuts, skam, status – 
Perspektiv på samkönad 
sexualitet i Bibeln och 
antiken” av Thomas Kazen, 
professor i bibelvetenskap. 
En intressant studie som 
breddar perspektiven.
Li Almgren, diakon 

Har du en bok som du skulle vilja rekommendera nu i höst när kvällarna blir längre? 

Hejsan! 
Jag heter Douglas Gustafsson och är 19 år, jag har precis tagit  
studenten från humanistiska programmet, inriktning kultur. Jag  
är född och uppvuxen i Vingåker, Sörmlands län. På min fritid gillar  
jag att vara utomhus, gärna gå någon vandringsled, eller cykla  
någon fin sträcka. 

Min väg in till kyrkan började i samband med konfirmationen.  
Jag fick småuppdrag av en av kyrkvärdarna under gudstjänsterna, 
som att ta upp kollekt, dela ut psalmböcker, ta tillbaka psalmböcker, 
hälsa välkommen till gudstjänstbesökare. Sedan kom konfirmationen, 
men jag fortsatte gå i kyrkan på söndagarna under sommaren, och 
fick sådana ”små uppdrag”. Efter sommaren så kom en av kyrkvär-
darna och frågade om jag kunde tänka mig att ta ett uppdrag som 
gudstjänstvärd. Ja, testa kan jag ju alltid göra. Så jag har varit ideellt 
engagerad sedan hösten 2015. Sedan har jag fått vara med i konfir-
mationsgrupper som ledare, och jag har trivts bra i kyrkan, både  
på hemma plan och på bortaplan så som läger.

I början av sommaren tog jag, som sagt, studenten. Efter funderingar 
fram och tillbaka, kom jag fram till att plugga skulle vänta. Åtmins-
tone ett år, då jag ville testa på lite nya saker. Då fick jag höra om ung 
resurs där jag som ungdom kan testa på att jobba ett år inom svenska 
kyrkan. Då jag har haft tankar på i framtiden gå en väg inom kyrkan, 
tyckte jag det verkade passande. Så jag ansökte och fick en förslags-
placering i Himledalensförsamling. Så jag ser framemot ett år med er, 
ska bli otroligt spännande! 

Vi ses! Hälsningar Douglas Gustafsson

Ung resurs – volontärår i Svenska kyrkan
Till hösten händer något spännande! Då kommer Douglas och är vår alldeles egna  
unga resurs i församlingen. Ung resurs är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga, 
Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola. 
Volontären får möjlighet att under tio månader arvoderat ta del av Svenska kyrkans  
och församlingens liv och verksamhet. Det är ett tillfälle att undersöka vad det innebär 
att vara verksam inom Svenska kyrkan. Året som volontär ger också tid och utrymme  
att reflektera över din egna tro och livets frågor, stora som små.

Som församling får vi ta emot en ung person som bidrar med sin egen speciella  
kompetens och ser med nya ögon på verksamheten.



BETRAKTELSE 

23 maj opererade jag korsbandet efter en 
skada i samband med skidåkning. Jag flög 
för långt på ett hopp i Ullaredsbacken! Det 
blev 6 veckors sjukskrivning plus inplane-
rad semester. Även om juni och juli är en fin 
tid att vara hemma så är det en lång tid att 
vara borta från arbete och den vanliga lun-
ken. Ibland tvingar livet oss att ta en paus 
av olika anledningar. Det kan vara olika sa-
ker - sjukdom, byte av arbete, tiden efter 
pensioneringen eller något annat. Vi tappar 
liksom farten i det vanliga. 

Det kan vara jobbigt, men också viktigt att 
tvingas ta ett steg åt sidan. Vi inser kanske 
att livet fungerar även om inte alla mina mål 
och delmål blir uppfyllda. Och den påtving-
ade pausen ger nya möjligheter. Jag får 
mer tid över för andra människor. Ringa det 
där samtalet. Engagera mig i vännen som 
just nu har det extra kämpigt. Och ibland 
kan vi upptäcka att Gud genom sin vishet 
varit med i allt.

Jag tänkte på det i somras när jag hörde 
en vers från Esters bok i gamla testamen-
tet. Ester blev drottning i det Persiska riket 
någon gång runt 500 talet före Kristus.  

Genom sin position i riket lyckades hon 
rädda sitt eget folk - det judiska från un-
dergång. ”Kanske var det för en stund som 
denna du blev drottning.” säger Esters fos-
terfar Mordokaj till henne för att ge henne 
mod att göra det hon måste.

Vad vi än är med om i livet så kan vi lita 
på att Gud är med oss. Hans kärlek och 
omsorg är orubblig. Motgångar kan vara en 
början på något nytt. Oförutsedda händel-
ser kan vara en öppning för nya perspek-
tiv. Kanske är det just ”för en stund som 
denna” Gud inspirerar dig och mig att våga 
göra det han kallar oss till.

Komminister Johannes Ivarsson

För en stund som denna

”Nytt från din kyrka” produceras av kyrkorådet  
i Himledalens församling under ledning av Maria Edvinsson.  
Ansvarig utgivare: Andreas Patriksson 66 40 81. Tack till alla som bidragit till detta nummer. 

Adress och telefonnummer: Himledalens församling, Kyrkvägen 2,  432 97 Rolfstorp  
(Rolfstorps församlingshem) E-post: himledalen.forsamling@svenskakyrkan.se. 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/himledalen

Expedition: Bokning Maria Edvinsson, 66 40 86, Kyrkokamrer Ulla-Britt Tölander, 66 40 80, 
Kyrkoherde Andreas Patriksson, 66 40 81, 0703-15 89 62 andreas.patriksson@svenskakyrkan.se 
Komminister Johannes Ivarsson, 664082, 0703-07 30 11 johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se 
Diakon Li Almgren, 66 40 83, li.almgren@svenskakyrkan.se

Vaktmästarexp: Stefan Ingemarsson 66 40 85

Kantorsexp: Marina Bengtsson 66 40 84 och Bittan Sixtenson 66 40 88 (sjukskriven)

Övriga telefonnummer hittar du på hemsidan och i telefonkataloger under Himledalens församling.

Teknisk produktion:         Star-Tryck, Varberg, 2019


