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Nu fortsätter vi på  
temat ”bibeln och livet”.  
Gemenskap, fika samtal mm.
Läs mer på nästa sida. 
Hoppas vi ses!

I våras samlades vi  
några gånger i Skällinge  
församlingshem med  
bön som tema.  



Himlaloppet
Var med i himlaloppet 2018 
Lördag 15 september
För femte året i rad anordnar internationella 
gruppen Himledalens församling tillsammans 
med Vi i Rolfstorp Himlaloppet. Nytt för i år 
är att vi har gemensam start och att vi börjar 
och slutar vid affären i Rolfstorp. Himlaloppet 
blir en del av Rolfstorpsdagen som pågår bl. a. 
runt affären och ekparken.

•	Start	och	mål	vid	affären	i	Rolfstorp
•	Gemensam	start	kl.	11:00.	Anmälan	från	
10:00.

•	Sträcka	på	ca	7	km	för	dig	som	vill	jogga,	
spring	eller	gå.	Vätskekontroll	halvvägs.

•	Sträcka	på	ca	2	km	för	dig	som	vill	jogga	
eller	gå	en	kortare	runda.

•	Underlag:	Asfalt	(grus	och	dyl	finns	på	
liten	del	av	7	km	sträckan.)

•	Startavgift:	50	kr	för	vuxen	och	20	för	
barn.

•	Fika	serveras	när	du	kommer	i	mål.
•	Liten	uppmuntran	delas	ut	till	barnen	
(ingår	i	startavgiften).

•	Pris	till	vinnaren	och	till	den	som	håller	
samma	tempo	som	Stefan	Ingmarsson.

•	Överskottet	går	till	lavendelprojektet	i	
Rumänien.

Välkommen med!
Frågor: Ring Johannes 0340-66 40 82

Bibeln och livet
Hur läser man bibeln? 
Handlar bibeln om mitt 
liv, om vårt liv idag,  
eller är det historia?  
Var börjar man i så fall?  
Att läsa världens mest 
lästa bok kan vara både spännande och 
svårt. I höst får du möjlighet att läsa  
den tillsammans med andra när vi dyker  
ner i boken ”Möte med Markus” och följer 
Markusevangeliet. Vi lyssnar till enkelt  
föredrag, fikar och samtalar. Serien är tänkt 
som en helhet, men kan du bara vara med 
någon gång så är du också välkommen. 

Vi träffas i Skällinge församlingshem 
varannan onsdagskväll med start  
12 september, 18:30-20:30.

Övriga datum:  
26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12.
Självkostnads pris för fika och boken  
”Möte med Markus”, ca 250 kr

Vill du veta mer eller anmäla dig?  
Hör av dig till Johannes Ivarsson  
0340-604082, 070-3073011 
johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se. 

Vi ses!

Retreatdag
Välkommen till en dag för att söka  
stillhet och hämta andan. Andakt, tystnad 
och meditation. Möjlighet till promenad,  
skapande, undervisning och enskilt samtal.  
Skällinge församlingshem och kyrka  
den 20 oktober. Begränsat antal platser.  
Kostnad 50 kronor.

Anmälan till  
Johannes tel. 0340-66 40 82  
johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se
eller Li tel. 0340-66 40 83  
li.almgren@svenskakyrkan.se 
senast 8 oktober. 



Knyt näsduken runt halsen och sätt  
på hatten för nu bär det av i galopp!  
Välkommen till en vilda-västern- fest  
i Skällinge torsdag den 1 november.  
Din träffsäkerhet kommer behövas  
när vi kastar lasso och skjuter prick.  
En fartfylld tävling med  
käpphästarna ska vi också ha.  
Och så fikar och pysslar vi så klart!

Höstlovskul är kostnadsfritt! 

Hej alla  
cowboys och cowgirls!

TID: torsdag 1 november kl. 14.30-16:30 
PLATS: Samling i Skällinge församlingshem
ÅLDER: barn mellan 6 och 12 år.
ANMÄLAN: senast fredag 26 oktober  
till Li Almgren 0340-66 40 83  
eller li.almgren@svenskakyrkan.se 
Vi behöver veta barnets namn, ålder,  
ev. allergi eller annat ni vill informera  
om samt telefon till föräldrar. 

Vi i Himledalen har tillsammans 
med många andra samlat in pengar 
till ett projekt med lavendelodling 
och betongstenstillverkning bland 
romer i Rumänien. Nu kommer två 
av projektets ledare och berättar.  
Munkarna George och Lucian till-

Tiggare, romer, betong och lavendel…
sammans med pensionerade  
biskopen Per Eckerdal och diakonen 
Sara Ivarsson berättar hur det går 
och vad pengarna används till.
Kom och lyssna, fika och prata!  
1/10 i Apelvikshöjds kyrka kl. 18.00.

Vi ses!



Välkommen till Gudstjänst i Himledalens församling

15/9, lördag
Himlaloppet. Gå, spring 
eller lufsa 2,2 eller 6,8 km. 
OBS! Gemensam start kl. 11.00 
för 6,8 km rundan.  Anmäl dig 
från kl. 10.00. Start och mål vid 
ICA Rolfstorp. Mer info på 
hemsidan.

16/9, 16 sönd. ef. 
Trefaldighet
Gödestad: 9.30  
Högmässa. JI/BS
Rolfstorp: 11.00  
Gudstjänst. AP/BS
Grimeton: 18.00 
Kvällsgudstjänst JI/BS

20/9, torsdag
Ekekullen: 10.30  
Gudstjänst. JI

22/9, lördag
Gödestads kyrka: 11.00 
Konfirmation vintergruppen 
AP/JI/BS

23/9, 17 sönd. ef. 
Trefaldighet
Hunnestad: 9:30  
Högmässa. U Ivarsson/MB

Skällinge: 11.00 
KULGUDHögmässa. 
Extramusik, psalmerna på väggen 
m.m. AP/JI/BS
Nösslinge: 18.00 
Kvällsgudstjänst. U Ivarsson/
MB

30/9,  
Den helige Mikaels dag
Grimeton: 9.30  
Högmässa. AP/BS
Rolfstorp: 11.00  
Gudstj. med små & stora. 
Tema ”Änglar”. Barn och 
barnkör. Fika AP/LA/MB
Gödestad: 18.00  
Gudstj. Med små och stora. 
Tema ”Änglar”. Barnkören 
sjunger. AP/LA/BS

2/10, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. AP

7/10, 19 sönd. ef. 
Trefaldighet
Nösslinge: 9.30  
Högmässa. JI/BS
Hunnestad: 
11.00 Gudstjänst. 
Konfirmandjubileum för  
1958 års konfirmander. JI/BS

Rolfstorp: 18.00 
Kvällsmässa. JI/BS

11/10, torsdag
Ekekullen: 10.30  
Bibelstund. LA

14/10, Tacksägelsedagen
Gödestad: 9.30  
Högmässa. JI/MB
Grimeton: 11.00  
Gudstjänst. AP/MB
Skällinge: 18.00 
Tacksägelsegudstjänst. Kyrkan 
är smyckad. Himledalskören 
sjunger. JI/MB

18/10, torsdag
Ekekullen: 10.30  
Gudstjänst. JI

21/10, 21 sönd. ef. 
Trefaldighet
Grimeton: 9.30  
Högmässa. AP/BS
Rolfstorp: 11.00  
Gudstjänst JI/MB
Hunnestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. ”Byastråket” 
och ”Tvåspann” medverkar. 
Dir. Ingegerd Svensson.  
AP/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

28/10, 22 sönd. ef. 
Trefaldighet
Rolfstorp: 9.30  
Högmässa. U Ivarsson/MB
Skällinge: 11.00  
Gudstjänst. U Ivarsson/MB
Gödestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. Kören 
”Glorious” sjunger.  
U Ivarsson /BS

3/11, Alla helgons dag
Hunnestad: 9.30  
Högmässa. U Ivarsson /BS 
Nösslinge: 11.00  
Gudstjänst JI/BS

4/11, Sönd.  
ef. Alla helgons dag
Grimeton: 9.30  
Högmässa. JI/MB

Rolfstorp: 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.  
JI, LA, MB

6/11, tisdag.
Ekekullen: 10.30  
Mässa. AP

11/11, 24 Söndagen  
ef. Trefaldighet
Skällinge: 9.30  
Familjemässa. Tema 
”Pappa”. Barn och barnkör. 
Farsdagstårta efteråt. JI/MB

MILJÖRUTAN
Odla i komposten
Jättebra sätt att hålla 
borta ogräs samtidigt 
som det växer så det 
knakar.
Den här fina squashen 
har vår vaktmästare 
Bengt odlat i komposten 
vid Grimetons kyrka

Gödestad 11.00  
Gudstjänst. Vi tackar Gud  
för att det är exakt 100 år sedan 
1a världskriget slutade. JI/MB
Grimeton: 18.00 
Kvällsgudstjänst JI/BS

14/11, onsdag.
Ekekullen: 10.30  
Bibelstund. LA



VILL DU VARA MED?
Här är lite av vad som är på gång i höst

STARTDATUM:

• Barnkören  
i Hunnestads församlingshem   
måndag 10/9   

• Himledalskören  
i Rolfstorps församlingshem  
torsdag 13/9   

• Glorious  
i Hunnestads församlingshem  
torsdag 13/9 

• Bibelstudiegruppen  
i Hunnestads församlingshem  
torsdag 13/9  

• Kyrkidz (Barnrytmik)  
i Rolfstorps församlingshem  
måndag 17/9   

• Rolfstorps/Skällinge barnkör  
i Skällinge församlingshem 
torsdag 20/9  

Välkommen att vara med  
i någon av våra grupper!

ÄR DU NYFIKEN KONTAKTA OSS GÄRNA: 

Marina - Rolfstorps/Skällinge barnkör  
och Himledalskören 0340-66 40 84 

eller 

Bittan - Barnkören i Hunnestad  
och Glorious i församlingshem  
0340-66 40 88 

Li – Kyrkidz i Rolfstorps  
församlingshem 0340-66 40 83 

Mer info finns på hemsidan  
www.svenskakyrkan.se/himledalen

FÖRELÄSNING I NÖSSLINGE KYRKA
Kajsa Nyström Rudling,  
författare till boken  
”Mellan himmel och helvete, 
bemålade kyrktak i  
Göteborgs stift 1697-1812”, 
kommer onsdag 14/11 18:00 
till Nösslinge kyrka.

Då berättar hon om några 
närliggande kyrktak och 
dess målningar – som  
Sällstorp, Torpa, Svartrå, Gunnarsjö,  
Älekulla och förstås Nösslinge kyrka.

Välkommen!



Börja öva på att 
inte svära redan nu. 

Pelle Nilsson

Börja gå i kyrkan i tid. 
Vänta inte så att det 
blir stressigt i slutet.

Nea Karlsson

Var med i allt – det 
gör det hela mycket 
roligare!

Isak Bengtsson

Vad har du för tips till nästa års konfirmander? 
Vi frågar tre av årets konfirmander. 

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 minnes- 
lunden. Saknaden kan varvas med känslor 
av tacksamhet för det som varit. Kyrkorna är 
öppna torsdag och fredag mellan 8 och 16. 
Kaffe finns för självservering. Välkommen  
in i värmen för en stunds lugn och ro. 

ALLHELGONATID  
– MINNEN OCH HOPP…

Söndagen den 4/11 kl. 18.00 inbjuder vi alla till minnesgudstjänst i Rolfstorps 
kyrka. Där tänder vi ljus och minns de som avlidit i vår församling sedan förra 
allhelgonahelgen och innesluter deras närstående i förbön. 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! 

Konfirmation 2019
Konfirmationen är för dig som börjat åttan i höst.
Snart kommer ett brev hem till dig med information om detta.  
Vi brukar åka på två läger och träffas under  
ett knappt år med start någon gång  
senare i höst. Håll utkik i brevlådan  
för mer info! Hoppas att vi ses snart!

/Ledarna



BETRAKTELSE 

”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

När hösten kommer mottas 
den olika av oss. Sommarens 
förväntningar på aktiviteter och 
socialt umgänge kan skapa 
stress och ångest så när hösten 
kommer med rutiner och vardag 
kan en del tycka att äntligen, äntligen 
blir det som vanligt. För andra är det precis 
tvärt om – årstidsväxlingen öppnar upp en 
tillsynes evighetslång period av mörker, ar-
bete och stress tills nästa semester hägrar. 
Det är ganska vanligt att känna sig nere vid 
årstidsväxlingar. Hösten är ju en tid för för-
ändring och förändring i sig kan vara svårt; 
det är terminsstarter för barn och vuxna 
som studerar. Det är kanske då föräldrale-
digheten tar slut och en ny era i livet börjar 
för småbarnsföräldern som ska lämna sitt 
lilla barn på förskola. Hösten är en brytpunkt 
på olika sätt. Det gröna i naturen byts ut mot 
en färgkaskad av rött, orange, gult. Luften 
blir klar och krispig. Mig hittar du i skogen 
med korgen i handen, sjungandes ”O Sto-
re Gud”. Just den psalmen har blivit min 
svampplockarsång. 

Sedan kommer allhelgonatiden 
med sitt lugn och sin stillhet, 
ljuslågorna på kyrkogårdarna 
tindrar i kapp med stjärnhimlen. 

Kyrkorna är öppna för besökare 
som längtar efter en stund i stillhet 
på kyrkbänken, kanske i samband 
med att gravarna pysslats om. Det 

är gott att döden har en plats i vår 
almanacka. Jag tror att vi behöver 

stanna upp och begrunda död, sorg och 
himmel. Utan den här speciella tiden hade 
vi kanske gömt bort. Sprungit förbi. Inte 
velat, orkat, kunnat. 

Oavsett om du ser fram emot hösten eller 
inte, oavsett om du mår toppen eller kän-
ner dig lite nere, är du alltid välkommen att 
boka ett samtal med präst eller diakon för 
att tala om sådant du har på hjärtat. Vi har 
tystnadsplikt och de själavårdande samta-
len är gratis. Hembesöksgruppen finns för 
dig som känner dig ensam och har svårt 
att ta dig hemifrån. Hör av dig till mig så 
förmedlar jag en kontakt. 

Frid och allt gott, Li Almgren, diakon


