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HIMLEDALENS FÖRSAMLING

Nytt från
DIN KYRKA

Kyrkoval och 
vi säger välkommen till den nye prästen

Johannes!Den 17 september är det 
dags för kyrkoval och i det 
här numret finns informa-
tion om vad det innebär. 

Redan den 1 september börjar Johannes Ivarsson som  
präst i Himledalen efter Malin T Jonsson. Vi är alla mycket  
glada att han kommer till oss och önskar honom och hela  
familjen Guds välsignelse. Johannes har sina rötter här i  
bygden och i det här numret kan du läsa vad han skriver… 



• Start och mål vid Rolfstorps  
församlingshem.

• Sträcka 6,8 km för dig som  
vill jogga, springa eller gå en  
rejäl promenad. Vätskekontroll 
halvvägs.

• Sträcka 2,2 km för dig som vill 
gå eller jogga en kortare runda. 
Barnvagns- och rollatorvänligt. 

• Underlag: Asfalt (grus o dyl finns 
på liten del av 6,8 km sträckan).

• Startavgift: 40 kr för vuxen och  
20 kr för barn.

• Fralla och dryck serveras när  
du kommer i mål.

• Liten uppmuntran delas ut till  
barnen (ingår i startavgiften).

• Den som på den långa rundan 
håller en tid som är närmast  
Stefan ”Geparden” Ingemarsson,  
vinner ett litet pris. (Springer han 
fort eller mösar han sig runt? 
Ingen vet…)

• Överskottet går till behövande  
i Estland.

Välkommen alla åldrar!
Frågor: Ring Andreas 0340-664081

För fjärde året i rad anordnar Himledalens 
församling tillsammans med Vi i Rolfstorp 
Himlaloppet. I år hoppas vi kunna slå 
rekord med över 100 deltagare. Lördagen 
den 16 september kan du starta mellan 
kl 9.30 och 11.00.

Var med i Himlaloppet 2017 
lördagen 16 september!

Våfflor i Grimetons kyrka
Att det är gott att komma till Herrens hus är ju ingen  
hemlighet! Nu får även magen lite påfyllning då det på 
söndagar under hösten är våffelcafé i nyrenoverade 
Grimetons kyrka. Kom och ät, se den vackra kyrkan 
och ge dig själv en chans att möta Gud. Våffelcafét 

är öppet varje söndag och 
startar 15/10 kl. 14.00-17.00. 
Under allhelgonaveckan 
(v44) är kyrkan öppen varje 
dag, men då serveras våff-
lorna mellan 15.00-18.00. 
Vissa dagar avslutas dagen 
med lovsång och bön. 

Välkomna!

Missa inte kören Joy Gospel 
som medverkar med sånger  
av Roland Utbult i Grimetons 
kyrka söndag 22/10 18:00.

Våffelcafé mellan 14-17 i kyrkan.
Dirigent Lena Kristensson



Söndagen den 26 november  
kl. 18:00 i Rolfstorps kyrka.
Framförs den sceniska konserten:  

”Resa mellan tvivel och tro” 
Medverkar gör kören  
Glorious och Himledalskören, 
tillsammans med Åsa och  
Ulf Nomark, samt musiker.

”Du trodde att vägen till tvivel 
måste leda bort från Gud. 
Men färden går alltid framåt, 
utan början, utan slut.”

I denna resa får du som 
lyssnar njuta på många plan 
– av bilder, musik, dikter och rörelse.

Varmt Välkommen hälsar Marina och Bittan

Du som är 6-12 år
När hösten och  
regnet kommer gör  
vi något riktigt kul  
tillsammans!
Håll utkik på  
Facebook och  
Hemsidan för mer information

Välkommen till  
HÖSTLOVSKUL!
den 2 november

Det något visst med allahelgonatiden.  
I mörkret skiner ljuslågorna till minne av de  
som gått före oss. Det är tid att smycka  
gravar eller minnas en stund vid minneslun-
den. Saknaden kan varvas med känslor av 
tacksamhet för det som varit. Kyrkorna är 
öppna torsdag och fredag mellan 8 till 16. 
Kaffe finns för självservering. Välkommen  
in i värmen för en stunds lugn och ro. 

Söndagen den 5/11 kl. 18.00 inbjuder 
vi alla till minnesgudstjänst i Gödestad 
kyrka. Där tänder vi ljus och minns de 
som avlidit i vår församling sedan förra 
allhelgonahelgen och innesluter deras 
närstående i förbön. Sång av damkör.  
Vi tänder ett ljus för de avlidna och där-

efter får alla som vill tända ljus för 
nyligen avlidna eller personer vi sörjer 
sedan långt tillbaka. Välkommen! 

ALLHELGONATID – MINNEN OCH HOPP…

Nu finns Himledalens Församling 
Svenska Kyrkan på Facebook!
Gilla och följ sidan för nyheter i  
ditt flöde om vad som händer  
och sker under hösten. Se på ditt röstkort 

som kommit i brev- 
lådan var och när du 
kan lämna din röst.
För att få mer infor-
mation kan du läsa 
den bilaga som följer 
med församlings-
bladet eller gå in på 
Himledalen församlings hemsida
www.svenskakyrkan.se/himledalen

Rösta i kyrkovalet nu på 
söndag 17 september!!!

När startar grupperna?  
De flesta startar v 37… Gå in på:  
www.svenskakyrkan.se/himledalen eller  
Facebook: Svenska kyrkan Himledalens  
församling för mer info.



Välkommen till Gudstjänst i Himledalens församling
Under tiden Grimetons kyrka renoveras träffas vi i 
Grimetons församlingshem för gudstjänst. Välkomna!

16/9, lördag
Himlaloppet. Gå, spring eller lufsa 2,2 eller 6,8 
km. Starta när du vill mellan 9.30 och 11.00. Start 
och mål vid Rolfstorps församlingshem. 
Mer info på hemsidan.

17/9, 14 sönd. ef. Trefaldighet
Kyrkoval! Gå och rösta. Mer info om vad 
valet innebär för vår församling, för kyrkan 
i Göteborgs stift och för hela landet finns i 
detta nummer av församlingsbladet. 
Hunnestad: 9.30 Högmässa. AP/BS
Nösslinge: 9.30 Valgudstjänst. JI/MB
Gödestad: 11.00 Gudstjänst m. dopet  
i centrum. AP/BS
Skällinge: 11.00 Gudstjänst m. dopet  
i centrum. JI/MB
Grimeton: 14.00 Valgudstjänst. AP/BS
Rolfstorp: 18.00 Kvällsgudstjänst JI/MB

21/9, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. AP

23/9, lördag
Rolfstorps kyrka: 11.00 Konfirmation  
vintergruppen Marta & Maria AP/JI/MB
13.00 Konfirmation vintergruppen Nicodemus 
AP/JI/MB

24/9, 15 sönd. ef. Trefaldighet
Hunnestad: 11.00 KULGUDHögmässa. 
Extramusik, psalmerna på väggen m.m. AP/JI/MB
Skällinge: 18.00 Kvällsgudstjänst JI/MB

1/10, Den helige Mikaels dag
Gödestad: 9.30 Gudstj. med små & stora. 
Tema ”Änglar”. Barnkören medverkar. Fika 
AP/BS 
Rolfstorp: 11.00 Gudstj. med små & stora. 
Tema ”Änglar”. Barnkören från Skällinge kom-
mer på besök. Fika JI/MB
Nösslinge: 18.00 Kvällsmässa. 
Himledalskören sjunger. JI/MB

3/10, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

8/10, Tacksägelsedagen
Grimeton: 11.00 Återinvigningshögmässa. 
Grimetons kyrka återinvigs. Kom och var 
med. Fest och tårta! AP/BS
Skällinge: 18.00 Kvällsgudstjänst.TvåSpann 
och Byastråket under ledning av Ingegerd 
Svensson Fika. AP/BS

12/10, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA

15/10, 18 sönd. ef. Trefaldighet
Rolfstorp: 9.30 Familjemässa. Rolfstorps 
barnkör sjunger. AP/BS
Skällinge: 11.00 Gudstjänst m dopet  
i centrum. JI/MB
Gödestad: 18.00 Kvällsmässa. AP/BS

17/10, tisdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. AP

22/10, 19 sönd. ef. Trefaldighet
Nösslinge: 9.30 Högmässa. JI/MB
Hunnestad: 11.00 Gudstjänst m. dopet  
i centrum AP/BS
Grimeton: 18.00 Kvällsgudstjänst- Gospel 
Joy under ledning av Lena Kristensson. Fika. 
JI/MB

29/10, 20 sönd. ef. Trefaldighet
Grimeton: 9.30 Högmässa. JI/MB
Gödestad: 11.00 Gudstjänst m. dopet  
i centrum. JI/MB
Skällinge: 18.00 Kvällsgudstjänst JI/MB

4/11, Alla helgons dag
Hunnestad: 9.30 Högmässa. Himledalskören 
sjunger. JI/MB  
Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst m. dopet  
i centrum. Himledalskören sjunger. JI/MB

5/11, Sönd. ef. Alla helgons dag
Skällinge: 9.30 Högmässa. AP/BS
Gödestad: 18.00 Minnesgudstjänst. Vi tän-
der ljus och minns de som avlidit i vår förs-
amling sedan förra året och innesluter deras 
anhöriga i förbön. Välkommen att delta med 
dina minnen och frågor kring livet och döden. 
Extramusik med Damkörsgruppen. AP, JI, 
LA, BS



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” Sixtensson

7/11, tisdag.
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

12/11, 22 Söndagen ef. Trefaldighet
Grimeton: 11.00 Gudstjänst med små och 
stora. Tema ”Pappa”. Göthriks & Rolfstorps 
barnkör sjunger ihop. Farsdagstårta efteråt. 
AP/BS
Nösslinge: 11.00 Gudstjänst med små och 
stora. Tema ”Pappa”. Barn och barnkör är 
med! Farsdagstårta efteråt. JI/MB
Hunnestad: 18.00 Kvällsmässa AP/BS

15/11, onsdag.
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA

Vi har ekologiskt vin och ekologiska 
oblater på nattvarden.  
Vaktmästarna i församlingen får  
fler och fler batteridrivna maskiner  
att arbeta med. Sakta men säkert  
går det åt rätt håll.
Har du köpt något ekologiskt,  
närproducerat eller rättvisemärkt  
den här veckan? Det har du säkert  
– tillsammans kan vi påverka!
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SOPPLUNCH 
Tisdagar jämna veckor i  
Skällinge församlingshem  
12.30 med start den 5/9.

Den 19/9 och 3/10 
visas i samband med  
soppan konstutställningen  
”KYSS” – en meditation i ord  
och bild över Höga Visan.  
Konstnären är prästen Kent Wisti.



• Nu börjar Grimetons kyrka bli färdig. 
Det vackra taket på tornet glimmar 
och invändigt har ny värme, ny el och 
mycket av det osynliga i renoveringen 
börjat falla på plats. Likaså är den nya 
fikahörnan längst bak färdig, liksom 
ny förvaring av kyrkans många texti-
lier. Orgeln skall renoveras och flygeln 
som kyrkan fått som gåva från Inga 
Johansson flyttas dit. Men när allt det 
är klart så är det dags för invigning. 
Vi arbetar för att kunna inviga kyrkan 
på tacksägelsedagen 8 oktober, så be 
gärna att det datumet håller. Då blir 
det högmässa med kontraktsprosten 
och kyrkan tas i bruk med bibeltexter 
och böner. Efteråt blir det tårta och 
invigningskalas! Vi ses.

• Den 2/10 överlämnas Grimetons för-
samlingshem till sina nya ägare. Köpa-
re är Havstorps bygg som berättat 
att de tänker bygga lägenheter i den 
gamla skolan. Vi hoppas att lägen-
heterna blir till välsignelse för unga 

Kyrkor, församlingshem  
och prästgårdar…

Vad är på gång?

Sockenrådet i Grimeton funderar på möbler 
till nyrenoverade kyrkan.

BIBELSTUDIEGRUPPEN
BYTER HEMVIST! Under flera decennier 
har det funnits en bibelstudiegrupp i församlingen. 
Medlemmar och ledare har skiftat liksom platsen 
som vi träffats på. Nu flyttar bibelstudiegruppen 
till Hunnestads församlingshem. Första träffen är 
torsdagen den 14/9 kl. 10.00 i Hunnestads för-
samlingshem. Vi träffas kl. 10-11 varannan vecka. 
Fika, samtal om tron och Bibeln samt en härlig 
gemenskap. Välkommen! 
Skjuts? Ring Andreas 0340-664081

och gamla i vår bygd. Det var givetvis 
med blandade känslor som försam-
lingen beslutade att sälja församlings-
hemmet, men pengarna försäljningen 
bidrar till att kunna renovera Grime-
tons kyrka. Den verksamhet som kyr-
kan haft i församlingshemmet flyttar till 
andra lokaler och fortsätter där. 

• Fastighetsförändringar är också på 
gång i Skällinge. Enligt ett beslut från 
2003 skall prästgårdarna säljas om 
ingen präst vill bo i dem. Det innebär 
att Skällinge prästgård med all säker-
het komma erbjudas till försäljning 
under hösten, eftersom den nu står tom 
efter komminister Malins byte av tjänst.  

Gustav är en av dem du kan träffa 
på Bibelstudiegruppens möten.



Välkommen Johannes!   
– Ny präst i Himledalen från den 1 september
Hej på er! Jag heter Johannes Ivarsson och är ny komminister i 
Himledalen från och med 1 september. Det ser jag verkligen fram 
emot. Jag är uppväxt på gården Vik i Skällinge där mina föräldrar 
och syster med familj bor, så församlingen och platsen har redan 
en stor plats i mitt hjärta. Genom mitt fiskeintresse undersökte jag 
varenda sjö och bäck i trakten i min ungdom. Det känns fint att få 
återvända som präst.

Jag bor i Varberg tillsammans med min fru Jenny och 
våra 4 barn (mellan 19 och 11 år gamla). De senaste 
åren har jag varit präst i Småland, Anderstorp och 
Burseryds församling. 

Jag ser fram emot att få mötas i olika sammanhang. 
I mataffären, på ålderdomshemmet och i olika guds-
tjänster förstås. Det skulle vara jätteroligt om guds-
tjänsten verkligen kunde få bli en mötesplats. En plats 
där församlingens olika människor och talanger får och 
tar plats. Ett möte mellan oss människor och med Gud. 

Annat som ligger mig varmt om hjärtat är retreater, 
pilgrimsvandringar, samtalsgrupper och inte minst 
bönen. Det märks om vi i kyrkan ber eller inte. Genom 
bönen tror jag att vi rätt kan sortera vad vi behöver 
prioritera i våra församlingar. Mycket är bra och viktigt, 
men allt är inte nödvändigt. Framför allt behöver vi den 
Helige Andes hjälp och vägledning. 
Vi ses framöver!

5 SNABBFRÅGOR:

Bibelställefavorit?
Rom 5:5 ”Och hoppet sviker 
oss inte, ty Guds kärlek har 
ingjutits i våra hjärtan genom 
att han har gett oss den 
heliga Anden.”

Favoritplats i Himledalen? 
Bästa abborrstället i Mäsen. 
Mer vill jag inte säga;)

Vackraste psalmen?
Jag är svag för 199, ”Den 
blomstertid nu kommer”. Och 
då menar jag hela psalmen. 

Godaste kakan  
på hembesöket? 
Mjuk pepparkaka.

Julotta eller Midnattsmässa?
Midnattsmässa.



BETR AK TEL SE 

Jag gav min svärfar en plastmodell att lim-
ma ihop nu i sommar. Flera hundra små grå 
bitar som rätt sammanfogade bildar en liten 
modell av en Grålletraktor. Han berättade 
att han suttit vid köksbordet och limmat när 
hans kära hustru bestämt sig för att röja på 
bordet. Saker och ting städades undan, 
men så stannade hon till, lyfte upp något yt-
tepyttelitet skruffs som låg på bordet: -- Det 
här kan väl inte vara viktigt? Svärfar tittar 
upp och säger något i stil med: Är du galen, 
det är ju generatorn! 

För honom var det en omistlig del. En trak-
tor utan generator – hur skulle det bli? 

Jag är en liten människa. Och du med. Ett 
yttepyttelitet skruffs på den här planeten 
kanske man skulle kunna tänka och ett 
ännu mindre skruffs jämfört med hela uni-
versums storlek och innehåll. Men vår tro i 
kyrkan säger något annat. Vi tror på en Gud 
som ser mig, som vet vad jag är och vem 
jag är. För Gud är vi en omistlig del av hans 
skapelse. Om Han skulle få frågan: Är den 
här människan verkligen viktig? Så svarar 

han: Är du galen – det är ju (Sätt in ditt eget 
namn)! Du har en plats i Guds stora gemen-
skap. Och här är inte alla bitarna grå som på 
Grålletraktormodellen, utan vi har massor av 
färger och former. Din plats finns här.

Jesus gillar att säga det här med olika lik-
nelser: Kvinnan som letar efter myntet som 
försvunnit, herden som ger sig ut i vildmar-
ken för att hittat ett borttappat får, eller pap-
pan som tar emot sonen som svikit honom. 
Din plats finns här. 

Andreas Patriksson, kyrkoherde

Är du galen – det är  
ju generatorn!

Varje del behövs…

”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, 2017


