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HIMLEDALENS FÖRSAMLING

Nytt från
DIN KYRKA

Välkommen - 
yngst och äldst…

Nu börjar en ny mandatperiod för 
de som bestämmer i församlingen. 
Möt Himledalens församlings yngsta 
och äldsta förtroendevalda: Ellie 
Bartholdsson och Gösta Johansson. 
Läs om deras tankar på sid. 7

Ellie Bartholdsson Gösta Johansson



I år har Tid för eftertanke temat existentiell hälsa.  Enligt WHO, Världshälsoorga-
nisationen, finns det åtta perspektiv som påverkar vår existentiella hälsa: Hopp, 
helhet, harmoni, förundran, mening med livet, andlig kontakt, personlig tro och 
gemenskap. Välkommen till sex stilla stunder i fastan: 

TID FÖR EFTERTANKE – sex kvällar i fastan  
söndagar 18:00

18/2 Hopp – Liselott 
Johansson, diakon, 
berättar om sin livs-
vandring och blogg 
”Cancer, katt, varda-
gen, scrapbooking, 
kristen!” Varbergs 
gospelkör. Rolfstorps 
kyrka 

25/2 Helhet – 
Sinnesromässa. 
Li Almgren 
delar tankar 
om utbrändhet. 
Skällinge kyrka.

4/3 Meningen med 
livet – Kent och Anita 
Bladh berättar om 
arbetet med barnhem 
i Tanzania. Delar ur 
amerikanagruppen 
Grain of sand spelar. 
Hunnestads kyrka. 

11/3 Gemenskap – Andreas Patriksson 
och Li Almgren pratar om Svenska Kyr-
kans Internationella arbete och gemen-
skap över gränser. Edo Bumba spelar. 
Gödestads kyrka.

18/3 Förundran – Elisabeth Willix och 
Lars Carlsson sjunger och spelar om 
skapelsens skönhet. Grimetons kyrka. 

25/3 Personlig tro – 
Anna-Karin Caspersson 
från EKHO berättar om 
personlig tro utifrån ett 
EKHO perspektiv och 
Mårten Nordhall bjuder på sång på 
samma tema.  Nösslinge kyrka. 



De flesta människor ber någon gång i livet, men hur? Ja 
hur skall man be, och varför? I vinter och vår finns det möj-
lighet att utforska detta tillsammans med andra. Vi lyssnar 
till föredrag, fikar, samtalar och ber. Serien är tänkt som 
en helhet, men kan du bara vara med nån gång så är du 
också välkommen. Anmäl dig till Johannes. Vi träffas i Skäl-
linge församlingshem varannan onsdagskväll med start 17 januari, 18:30-20:30.

Bön – livets viktigaste samtal!!?

17 Januari Introduktion bön och andakts-
bok. Johannes Ivarsson, präst 
31 Januari Frälsarkransen  
Birgitta Länström, diakon  
14 Februari Bön med alla sinnen   
Susanne Ottosson, diakon  
28 Februari Bön med meditation  
Li Almgren, diakon 

 

14 Mars Tidebön och egen andakt  
Syster Lena från Klaradals kloster 
28 Mars Att be tillsammans 
Bönegrupp från Himledalen  
11 April Bönesvar  
Eskil Hofverberg, präst

Kostnad? Självkostnads pris för fika och en 
andaktsbok. Ca 200 kr
Vill du veta mer hör gärna av dig till Johannes 
Ivarsson 0340-604082, 070-3073011
johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se. 
Vi ses!

Påsk - från död till liv
Varje vår är ett under! Ur träd som verkar 
helt livlösa spricker sakta löven ut. I kornet 
som legat gömt hela vintern vaknar liv. Lju-
set vinner sakta men säkert över mörkret. 
Livet segrar över döden! Det är påskens och 
vårens budskap. Ja centrum för hela den 
kristna tron. Genom Jesu uppståndelse är 
inget omöjligt! Välkommen till kyrkan i påsk 
för att dela detta under.
Morgonböner i stilla veckan 
26-29 mars 8.30 i Rolfstorps församlings-
hem. Efteråt frukostfika.
Skärtorsdagsmässa 29/3  

18:00 Skällinge, Himledalskören
19:30 Grimeton, Himledalskören
Långfredagsgudstjänster 30/3

11:00 Nösslinge, Glorious framför  
”Jesu sju ord” 17:00 Gödestad, stilla musik i 
långfredagsskymningen

Påskdagen 1/4 
11:00 Hunnestad, gudstjänst för alla åldrar. 
Barnkören och Glorius. Psalmer på väggen, 
lovsångsgrupp. Fika. 11:00 Skällinge, guds-
tjänst med små och stora. Barn och barn-
kör. Fika. 18:00 Rolfstorp, kvällsmässa med 
Himledalskören.
Annandag påsk 2/4 

14:45 Emmausvandring från Mäshult till 
Nösslinge kyrka. 16:00 Nösslinge, KUL-
GUDmässa med lovsångskör. 

Eskil 
Hofverberg 

Birgitta 
Länström



Välkommen till Gudstjänst i Himledalens församling
4/2, Kyndelsmässodagen
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. U. Ivarsson,  
G. Jansson
Skällinge: 11.00 Gudstj. m. dopet i cen-
trum. U. Ivarsson, G. Jansson
Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstjänst. 
Barnkör. Fika. U. Ivarsson BS

6/2, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. AP

11/2, Fastlagssöndagen
Gödestad:  11.00 Gudstjänst m små 
och stora. Rockbandet Christ Crew och 
dansgruppen Move Your Body medverkar. 
Bibelutdelning till alla 3-åringar. Fika. AP, BS
Nösslinge: 11.00 Familjemässa. 
Bibelutdelning till alla 3-åringar. Barnkör. 
Fika. JI, MB
Grimeton: 18.00 Kvällsmässa. 
Himledalskören. AP, MB

14/2 Askonsdagen
Rolfstorp: 18.00 Askonsdagsmässa AP, BS

15/2, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA

18/2, 1 söndagen i Fastan
Grimeton:  9.30 Högmässa. AP, MB
Hunnestad: 11.00 Gudstj. m. dopet i cen-
trum. AP, MB
Rolfstorp: 18.00 Tid för eftertanke. 
Varbergs gospel m Elisabeth Willix sjunger 
och diakon Liselott Johansson berättar: 
”Cancer, katt, vardagen, Scrapbooking, kris-
ten”.  AP, MB

22/2, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst AP

25/2, 2 söndagen i Fastan
Gödestad: 9.30 Högmässa JI, BS
Grimeton: 11.00 Gudstjänst m. dopet i cen-
trum. JI, BS
Skällinge: 18.00 Tid för eftertanke: 
Sinnesromässa. Diakon Li Almgren delar tankar 
om utbrändhet. JI, LA, MB

4/3, 3 sönd. i Fastan
Nösslinge: 9.30 Högm. AP, MB
Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst med små och 
stora. Ett särskilt välkommen till alla i Vuxen-

barngrupperna. Bibelutdelning till alla 3-årin-
gar. Barnkör.  Fika. Tema: Vatten.  JI, LA, MB 
Hunnestad: 18.00 Tid för eftertanke: Kent 
och Anita Bladh berättar om arbetet med 
barnhem i Tanzania. Delar av gruppen ”Grain 
of  Sand” sjunger och spelar. JI, BS

8/3, torsdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

11/3, Midfastosöndagen
Grimeton:: 9.30 Högmässa med förklaring. 
AP, MB
Skällinge: 11.00 Gudstjänst dopet i centrum 
JI, MB
Gödestad: 18.00 Tid för eftertanke: Edo 
Bumba spelar och Andreas Patriksson och Li 
Almgren pratar om Svenska kyrkans interna-
tionella arbete. AP, LA, BS

13/3, tisdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA

18/3, Jungfru Marie Bebådelsedag
Hunnestad: 9.30 Högmässa. AP, MB 
Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst med dopet i 
centrum. AP, MB
Grimeton: 18.00 Tid för eftertanke: 
Elisabeth Willix och Lars Carlsson musik och 
sång om skapelsens skönhet. AP, MB

22/3, torsdag
Ekekullen: 10.30 Önskepsalmer. AP

25/3, Palmsöndagen
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. Försäljning 
till förmån för kyrkans fasteinsamling efter 
gudstjänsten. JI, BS
Gödestad: 11.00 Gudstjänst med dopet i 
centrum. JI, BS.
Nösslinge: 18.00 Tid för eftertanke: Anna-
Karin Kaspersson från EKHO pratar om 
sin livsvandring med Gud. Mårten Nordhall 
sjunger. JI, BS

26-29/3, måndag – torsdag
Rolfstorps församlingshem: 8.30 
Morgonbön i Stilla veckan. Efteråt frukostfika. 
BS, LA, AP, JI
29/3, Skärtorsdag
Ekekullen: 10.30 Mässa JI, MB
Skällinge: 18.00 Mässa. Himledalskören. JI, 
MB



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  

BS = Kantor Brittmarie ”Bittan” Sixtenson

Grimeton: 19.30 Mässa. Himledalskören. JI, MB

30/3, Långfredag
Nösslinge: 11.00 Långfredagsgudstj. Kören 
Glorious framför “Jesu sju ord” AP, BS
Gödestad: 17.00 Stilla musik i 
Långfredagsskymningen. AP, BS

1/4, Påskdagen
Hunnestad: 11.00 Familjemässa. Välkommen 
till en Gudstjänst för alla åldrar. Barnkören och 
Glorious. Psalmer på väggen,  Kyrkfika. AP, BS
Skällinge: 11.00 Gudstjänst med små & stora. 
Barn och barnkör. Fika. JI, MB
Rolfstorp: 18.00 Kvällsmässa. 
Himledalskören. JI, MB

2/4, Annandag Påsk
Nösslinge:. 16.00 KULGUDMässa med 
Lovsångskören efter Emmausvandring från 
Mäshult. Vandringen startar 14.45. Se svenskaky-
rkan.se/himledalen för vägbeskrivning. JI, BS

5/4, torsdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. AP

8/4, 2 sönd. i Påsktiden
Skällinge: 9.30 Högmässa. JI, BS 
Grimeton:  11.00 Gudstjänst med dopet i cen-
trum. AP, BS
Gödestad: 18.00 Kvällsmässa. Bo Liljedahl, 
sång och dragspel. JI, BS

10/4, tisdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA

14/4, lördag
Grimeton: 16.00 Konsert med Choristas 
Veteranicus under ledning av Kerstin Alling

15/4, 3 sönd. i påsktiden
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. AP, MB
Skällinge: 11.00 Gudstjänst med dopet i cen-
trum. AP, MB
Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstjänst. AP, MB

19/4, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. JI

22/4, 4 sönd. i påsktiden
Grimeton: 9.30 Högmässa. AP, MB
Nösslinge:  11.00 Gudstjänst med dopet i 
centrum. AP, MB

Mata vinterfåglarna utan 
palmolja
Kolla innehållsförteckningen, 
står det vegetabiliskt fett är det 
stor risk att det är palmolja i 
talgbollen. Står det ister eller 
talg ska det vara utan.
Grönt ljus
Miljömärkta ljus ska inte inne-
hålla palmolja, välj dem för att 
handla hållbart
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Gödestad: 18.00 Kvällsgudstjänst. AP, BS

29/4, 5 sönd. i påsktiden
Hunnestad: 9.30 Högmässa. JI, BS
Grimeton:  11.00 Gudstjänst med dopet i 
centrum. JI, BS
Rolfstorp: 18.00 Kvällsgudstjänst i vårsångens 
tecken. Himledalskören i Rolfstorps kyrka. JI, MB

3/5, torsdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. AP

6/5, Bönsöndagen
Rolfstorp: 11.00 Musikal: Succén fortsät-
ter för tredje året med en hemskriven musikal: 
”Mer djupdykande nyheter - #övervunnit 
döden”.  Alla barnkörer, dansgruppen Move 
Your Body, kyrkbandet Christ Crew medverkar. 
Kanske blir det kyrkkorv efteråt? Present till 
barnen. Avslutning för barngrupperna. AP, JI, 
LA, BS, MB

8/5, tisdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA



Om du längtar efter Draget, vill gå 
till Vuxen-barngruppen eller se vad annat 
roligt som händer i församlingen – spana 
in hemsidan och facebooksidan Svenska 
Kyrkan Himledalens Församling. Där läg-
ger vi upp start och sluttider för terminerna 
och annat bra att ha koll på. Vi ses!

Nytt för Barn och Ungdomskör
Fr.o.m. 15 februari slår vi ihop Skällinge 
och Rolfstorps barnkörer till en gemensam. 
Denna kör övar torsdagar 15:45-16:30 i 
Skällinge Församlingshem. Det kommer 
även att bli ändringar för barnkören på 
Göthrik, och vi planerar också för en ung-
domskör som kommer att öva i Rolfstorps 
församlingshem. Mer information kommer. 
Åldersgrupp för barnkörerna är 6 – 10 år.
Åldersgrupp för ungdomskör är 11 och 
uppåt.

Hälsningar Marina 0340-66 40 84 och 
Bittan 0340-66 40 88

Konsert med kören ”Choristas Veteranicus” under 
ledning av Kerstin Alling. Grimeton kyrka, lördagen 
den 14 april kl 16.00

SOPPLUNCH 
i Skällinge församlingshem 
startar den 23 januari och 
håller på fram till den 29 
maj, jämna veckor kl. 12.30. 
Välkommen alla stora och 
små!

Succén fortsätter…
”Mer djupdykande nyheter-
#övervunnitdöden”

Årets musikal med barngrupperna i Him-
ledalen blir den fjärde i ordningen med 
egenproducerat material. Och den är en 
uppföljare till förra årets musikal Djupdy-
kande Nyheter.

För musiken står Christ Crew, Move Your 
Body dansar och barnkörerna sjung-
er. Om du är 7-16 år och vill vara med 
som skådespelare i musikalen är du  
jättevälkommen! Hör i så fall av dig till 
maria.patriksson2@gmail.com senast 1/3. 
Det finns både stora och små roller att välja 
på! Avslutning för barngrupperna. Efteråt 
serveras det kyrkkorv. Present till barnen. 

Välkomna till årets Musikal 
Söndag 6 maj 11:00 i Rolfstorps kyrka!

Skepp ohoj! 
Familjeläger!
Häng med på ett dygn i Göteborgs 
skärgård ombord på den makalösa 
segelbåten Elida. Vi seglar, vi busar, 
äter, badar och har mysiga andakter 
med besättningen. 
Vi har plats för 44 övernattande gäs-
ter så först till kvarn gäller. Vi åker 
på eftermiddagen fredagen den 18 
maj och kommer hem på kvällen den 
19 maj. Buss hämtar vid Rolfstorps 
församlingshem. Flytvästar finns. När 
du anmält er får du ett brev med mer 
information.

Kostnad: vuxen 200 kr
barn (4-16 år) 50 kr
barn under 4 år gratis

Anmäl er senast den 4 maj till Andreas 
på telefon 0703158962 alt via mail 
andreas.patriksson@svenskakyrkan.se 
Årets vanliga familjeresa sparar vi ända 
till jul. 



Vi är med och påverkar! 
I höstas var det kyrkoval och nu i januari 
börjar den nya mandatperioden för gamla 
och nya förtroendevalda. Kyrkofullmäk-
tige, kyrkorådet, olika utskott och socken-
råd – det är ungefär 140 valbara platser i 
Himledalens församlings olika beslutande 
organ. I Grimetons sockenråd finns både 
den äldsta och den yngsta styrande i 
församlingen. 

Gösta Johansson är veteranen i sam-
manhanget. ”Jag började i kyrkokören 
1938 efter konfirmationen och någonstans 
runt 1958-60 blev jag invald som supple-
ant i kyrkorådet.” Gösta har genom åren 
varit med ibland annat kyrkofullmäktige 
och kyrkorådet, i kyrkogårdsnämnden och 
sockenrådet i Grimeton. ”Roligast var nog 
kyrkogårdsnämnden - där hände det alltid 
mycket.” ”Mycket har förändrats. Det var 
mycket mer allvarligt förr. Jag blev nästan 
lite rädd när jag blev tillfrågad om jag 
ville bli kyrkvärd 1973. Då ville man att 
jag skulle bli kyrkvärd så att det blev lite 
föryngring. Det var en allvarlig sak, ett 
hedersuppdrag. När jag tänker på framti-
den hoppas jag att det skall bli mer folk i 
kyrkorna, framför allt yngre.”

Ellie Bartholdsson är 22 år och är alldeles 
ny medlem i Grimetons sockenråd. ”Det 
skall bli spännande och roligt. Jag är 

Retreat
20-22 april

Tema: ”Herre-lär oss att be”

Retreat betyder att dra sig tillbaka. Att få 
tid till att lyssna till sig själv och till Gud. 
Något som många längtar efter i vårt 
samhälle. Nu ger Himledalens försam-
ling dig möjlighet att följa denna längtan 
genom en församlingsretreat på lärjunga-
gården i Torestorp.
Start: fredag kväll 19:00 
Avslutning: Söndag 13:00 
Tillfälle till: bön, tystnad, undervisning, vila, 
skapande personligt samtal mm

Kostnad: 1000:- helpension, enkelrum till alla

	

Kyrkofullmäktige 

Valnämnd Kyrkoråd 

Församlings- 
verksamhets-

utskott 

Fastighets- 
utskott 

Personal- 
utskott 

Arbets- 
utskott 

Kyrkogårds- 
utskott 

6 Sockenråd 

Internationella 
gruppen 

väldigt nyfiken på hur 
allt funkar. I Svens-
ka kyrkan finns en 
gemenskap som man 
inte kan hitta någon 
annanstans. Oftast 
måste man tillhöra något för 
att vara med, men i kyrkan är 
alla välkomna. Vem du än är 
så finns det en varm gemen-
skap och människor som tar 
emot dig i kyrkan. Extra vik-
tigt tycker jag det är med 
ungdomarna. Församlingen 
skall hålla verksamheterna i 
gång och involvera fler, så 
att fler människor får ta del 
av kyrkan. Jag fick frågan om 
jag ville vara med i sockenrå-
det och jag svarade direkt:- 
Ja, absolut.” 

Så här styrs Himledalens församling. Förutom 
förtroendevalda finns också 13 anställda, 
varav 4 arbetar heltid. Två präster, två kan-
torer, en diakon, 6 vaktmästare, en kamrer, en 
förvaltningsassistent.

Anmälan: senast: 3 april, begränsat antal 
deltagare
För anmälan eller frågor hör av dig till: 
Johannes Ivarsson 0340-664082, 070-
3073011, johannes.ivarsson@svenskakyr-
kan.se eller Li Almgren 0340-664083, 072-
7185603, li.almgren@svenskakyrkan.se 



BETRAKTELSE 

Många av oss har lekt ”dunkgömme” eller 
”pax” när vi var små. Leken går ut på att alla 
gömmer sig utom en som räknar. När den 
som räknat kommit till hundra skall de som 
gömt sig smyga/springa fram till trädet el-
ler platsen som ledaren utgår från och säga 
”pax mig”, eller ”dunk mig”. Om den som 
räknat får syn på dig och kommer före dig 
till trädet är du ute. Den som är sist kvar 
kan rädda sig själv och alla andra genom 
att springa fram till trädet och säga: ”pax 
mig och pax alla”. 

Pax är latin och betyder fred. Paxleken sä-
ger något viktigt om vårt behov av fred och 
räddning, inte minst i vårt moderna sam-
hälle. Den kristna tron berättar att det finns 
en fredad plats dit vi får komma när vi stru-
lat till det i livet. När vi behöver beskydd. En 
plats där det råder fullkomlig förlåtelse och 
upprättelse. Den platsen finns hos Jesus. 

Där finns nåd, fred, försoning och räddning. 
Vad vi än gjort eller varit med om. 

Det är vad fastetiden och påsken handlar 
om. I Jesu försoning, i hans död och upp-
ståndelse skapas en plats för varje männis-
ka. Där finns den fullkomliga upprättelsens 
plats. Jesus ”paxar” oss alla och inbjuder 
oss att komma till honom.

Johannes Ivarsson 

Pax mig – Pax dig

”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: Bengt Gunnarsson 66 28 15 och Stefan Ingemarsson 66 40 85

Kantorsexp: Marina Bengtsson 66 40 84 och Bittan Sixtenson 66 40 88

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

Teknisk produktion:         Star-Tryck, Varberg, 2018

En mysig 
julledighet.

Linda 
Gustafsson

Mathilda längtar efter 
sin kompis. Caroline 
längtar inte så mycket 
efter något, nöjd och 
glad över det som är. 

Mamma Caroline, 
Mathilda 3,5 år och 
Märta 3 månader

Jag längtar efter 
att få åka och 
hämta min dotter. 
Och att våren ska 
komma.

Rut 
Andersson

Kaffe! Och ett 
nyrenoverat hus.

Matilda 
Jakobsson

Vad längtar du efter idag?


