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HIMLEDALENS FÖRSAMLING

Nytt från
DIN KYRKA

I januari börjar  
Himledalens nya  
diakon, Li Almgren.  
Vem hon är kan du läsa  
mer om på sidan 6

Nu tändas  
tusen juleljus…
Advent, Jul , nyår och trettonde-
dagstid i din kyrka i Himledalens 
församling!

Så kommer de levande ljusens tid. 
Dofter, minnen, förväntan… men 
kanske också känslor av stress och 
krav. Din kyrka inbjuder dig att upp-
täcka en oas mitt i livet. I kyrkorna 
hittar du julens innersta kärna. Gud 
vill ge dig någonting.

Välkommen!



LUCIA I HIMLEDALEN
Så är det snart dags för Lucia igen! Se 
här vad som erbjuds i våra gudstjänster!!

27 november, 1:a Advent: 
Grimetons församlingshem 11:00 

Gudstjänst för Små och Stora. 
Barnkören medverkar.  
Efteråt får vi se barnkörens luciatåg och 
Hembygdsföreningen serverar adventsfika.

Skällinge kyrka 18:00
Varbergs Lucia kommer till andakten  

4 december, 2:a Advent: 
Rolfstorps kyrka 14:00

Gudstjänst för Små och Stora. 
Barnkören och Christ Crew och Move 
Your Body medverkar. Efteråt inbjuds du 
till barnkörens Luciatåg och Adventsfika i 
församlingshemmet.

Gödestads kyrka 18:00
Ungdomskören och Monica Bengtsson, 
från Träslövs församling bjuder på  
Luciatåg under andakten. 

11 december, 3:e Advent 
Skällinge kyrka 16:00

Barnens Ljuståg i Gudstjänsten med 
Små och Stora, under ledning av Rigmor 
Andersson. Efteråt sjunger barnkören i 
församlingshemmet. Adventsfika.

Om man besöker Hunnestad kyrka en 
kväll när kyrkbandet Christ Crew övar, 
då förstår man att musik, skapande och 
glädje hör ihop!

Kvällen startar med att alla hjälps åt 
att plocka fram de olika instrumenten; 
synthen, elgitarren, elbasen, ukulelena. 
Trummor o piano finns redan på plats

Christ Crews ledare, Maria Patriksson häl-
sar alla välkomna och introducerar sedan 
en ny sång och alla tar var sitt  instrument 
och så övas sången igenom några gång-
er. Sen byter man till ett nytt instrument 
och så sjungs sången igenom igen. 

På det viset lär man sig både sången 
och att pröva på att spela på olika instru-
ment. Vilket föder en glädje som man 
nästan kan ta på, eller som Monica Wall 
uttrycker det: ”att få komma hit efter en 
hel dags arbete, lagom trött och sliten 
och få vara med och spela med dessa 
ungar ger så mycket glädje och energi!”

”MUSIK SKA BYGGAS UTAV GLÄDJE”

FAKTARUTA 
Christ Crew startade 2010 
och bestod då av endast kil-
lar. Tanken var från början att 
fånga upp mellanstadiebar-
nen. Numera är det både killar 
och tjejer från 6 år och uppåt 
som är med i bandet. Det ge-
mensamma för medlemmarna 
idag är att äldre syskon har 
inspirerat dem till att vara med.
Bandet över 4 gånger per ter-
min och medverkar vid 2 guds-
tjänster per termin
Vill du vara med? Kontakta då 
Maria Patriksson på epost: 
maria.patriksson@gmail.com

Agnes, Maria , Ellen o 
Matilda

Gustav

Ellen

Agnes, Matilda o Maria
Theodora, Lova o Monica



24 december, Julafton
För Guds barn i alla åldrar! 
Grimetons församlingshem 10:00,  
Julens sånger 
Konfirmanderna spelar julspel om allt  
går enligt planerna… 
Rolfstorps kyrka 11:00, Julbön
För den kvällspigge! 
Hunnestads kyrka, 23:00 Julnattsmässa 
Körsång om allt går som planerat… 
Skällinge kyrka, 23:00 Julnattsmässa 
Himledalskören medverkar

25 december, Juldagen
För den morgonpigge! 
Gödestads kyrka, 6:30 Julotta  
Mårten Nordhall, sång

Nösslinge kyrka, 6:30 Julotta   
Ingela Eriksson, sång

Rolftorps kyrka, 8:00 Julotta   
Ingela Eriksson, sång

Ekekullen, 9:30 Juldagsgudstjänst

26 december, Annandag Jul
Nösslinge kyrka, 18:00 Julmusik Christina Tellqvist 
med musiker ger oss julens budskap i toner

1 januari, Nyårdagen
Grimetons församlingshem 16:00

Nösslinge kyrka 18:00 Alexandra Johansson, sång

6 januari, Trettondag Jul
Rolfstorps kyrka 16:00 Gudstjänst för små och stora; 
Christ Crew medverkar
Hunnestads kyrka 18:00 Kvällsmässa;  
Linnea Andersson, fiol o sång 

Det händer i jul

Nu är det dags att smycka Nösslinge 
kyrka invändigt med grane till jul.

Kom och fira gudstjänst och se kyrkan julfin på  
gammalt vis; Julotta, Annandag jul och Nyårsdagen!

”Julens sånger och psalmer”
Kören Glorious och Himledalskören med  
instrumentalister hälsar Dig Välkommen  
att sjunga in julen tillsammans med dem  
i Rolfstorps kyrka, onsdag 14 dec 19:00.

DOPKALAS
Alla barn som döpts under 
2016 vill vi fira med ett 
gemensamt Dopkalas. Varmt 
välkomna med föräldrar och 
syskon tisdag 24 januari kl. 
10 till Rolfstorps kyrka.  
Vi har en sångstund, vi delar 
ut smycken som är en dop-
gåva från församlingen och 
det blir tårtkalas.
Anmälan till Maria Edvins-
son, 0340-66 40 86. maria.
edvinsson@svenskakyrkan.
se senast fredag 20 januari.
Ps! Om ni inte kan komma på dopkalaset finns 
det möjlighet att hämta barnets smycke i sam-
band med någon gudstjänst i Grimetons kyrka 
där dopsmyckena finns. 
Välkomna önskar
Andreas Patriksson, kyrkoherde,  
Malin T Jonsson, komminister och Li Almgren, diakon



Välkommen till Gudstjänst i Himledalens församling
Efter den 6/11 firas gudstjänsterna i 
Grimeton i församlingshemmet efter-
som kyrkan renoveras. Välkommen!

20/11, Domsöndagen
Gödestad: 9.30 Högmässa. VIKP, MB
Nösslinge: 11.00 Gudstj. m dopet i centrum. 
VIKP, MB
Grimetons f-hem: 18.00 Kvällsgudstjänst. A. 
Åström, MB

27/11, 1a söndagen i advent
Hunnestad: 9.30 Högmässa. Himledalskören. 
MTJ, MB
Grimetons f-hem: 14.00 Gudstjänst med små & 
stora med luciatåg. Hembygdsföreningen ordnar 
kaffe efteråt. AP BS
Skällinge: 18.00 Luciaandakt med Varbergs 
Lucia. Konfirmandinskrivning. MTJ, MB

4/12, 2a söndagen i advent
Skällinge: 9.30 Högmässa. AP, BS
Rolfstorp: 14.00 Gudstjänst m. små och stora. 
Barn och barnkör. Kyrkbandet Christ Crew. 
Dansgruppen Move Your Body.  Luciatåg & fika  
i församlingshemmet efteråt. MTJ BS
Gödestad: 18.00 Luciaandakt med Luciatåg. 
Ungdomskör från Träslöv. AP, BS

6/12, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa MTJ

11/12, 3 söndagen i Advent
Grimetons f-hem: 9.30 Högmässa. MTJ, BS
Hunnestad: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum. 
MTJ, BS
Skällinge: 16.00 Gudstjänst m. små och stora. 
Ljuståg. Efteråt sång och fika i församlings- 
hemmet. MTJ, RA

14/12, onsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. I. Bengtsson
Rolfstorp: 19.00 Julens sånger och psalmer 
med våra egna körer Himledalskören och  
”Glorious”. Instrumentalister. MTJ, MB, BS

18/12, 4 söndagen i Advent
Nösslinge: 9.30 Högmässa. AP, MB
Gödestad: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum.  
AP, MB

22/12, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst AP

24/12, Julafton 
Rolfstorp: 11.00 Julbön. MTJ, MB
Grimetons f-hem: 10.00 Julens sånger. 
Konfirmanderna spelar julberättelsen. AP, BS
Skällinge: 23.00 Julnattsmässa. Kör. MTJ, MB
Hunnestad: 23.00 Julnattsmässa. Kör. AP, BS

25/12, Juldagen
Gödestad: 6.30 Julotta. Mårten Nordhall 
sjunger. AP, BS
Nösslinge: 6.30 Julotta.  
Ingela Eriksson sjunger KIJ, MB
Rolfstorp: 8.00 Julotta.  
Ingela Eriksson sjunger K-I Johansson, MB
Ekekullen: 9.30 Julgudstjänst. K-I Johansson, BS

26/12, Annandag Jul
Nösslinge: 18.00 ”Musik i Juletid”. Christina 
Tellqvist m. musiker ger oss julens budskap 
i toner. MTJ, BS
 
1/1 Nyårsdagen
Grimetons f-hem: 16.00 Nyårsmässa. MTJ 
MB
Nösslinge: 18.00 Nyårsgudstjänst. MTJ, MB

6/1, Trettondedag Jul
Rolfstorp: 16.00 Gudstjänst med små och 
stora. Barnkör. Kyrkbandet Christ Crew. 
Fika. AP, BS
Hunnestad: 18.00 Kvällsmässa.  
Linnea spelar fiol. Fika. AP, BS

8/1, 1 sönd. e. Trettondedagen
Skällinge:  9.30 Högmässa. MTJ, MB
Grimetons f-hem: 11.00 Gudstj. m. dopet i 
centrum. MTJ, MB
Gödestad: 18.00 Kvällsmässa. MTJ, MB

10/1, tisdag
Ekekullen: 14.30 Julens sånger. Tårta. Kör. 
AP, MTJ, LA, MB

15/1, 2 sönd. e. Trettondedagen
Hunnestad:  9.30 Högmässa. AP, RA
Skällinge: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum. 
MTJ, RA
Rolfstorp: 18.00 Kvällsgudstjänst. KIJ, RA



HIMLEDALENS FÖRSAMLING 
Kyrkvägen 2, 430 16 Rolfstorp 
tel exp 0340- 66 40 80.  
Bokning 0340-66 40 86
AP= Andreas Patriksson, kyrkoherde,
MTJ= Malin Thoresdotter - Jonsson,  
komminister
BL= Birgitta Länström, diakon
IB= Inger Bengtsson, diakon 
BS= Brittmarie ”Bittan” Sixtensson, Kantor
MB= Marina Bengtsson, kantor

19/1, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. MTJ

22/1, 3 sönd. e. Trettondedagen
Gödestad: 9.30 Högmässa. AP, MB
Nösslinge: 11.00 Gudstj. m. dopet  
i centrum. AP, MB
Grimetons f-hem: 18.00 
Kvällsgudstjänst. AP, MB

29/1, 4 sönd. e. Trettondedagen
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. MTJ, MB
Hunnestad: 11.00 Gudstj. m. dopet  
i centrum. AP, BS
Skällinge: 18.00 Kvällsgudstjänst.  
MTJ, MB
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Från vänster:  
Malin Th. Jonsson, 
Ingvar Bartholdsson, 
Maria Edvinsson, 
Stefan Ingemarsson, 
Karl-Inge Johansson.

Hej! Det är vi som är Miljögruppen i Himledalens församling.
Vi arbetar kontinuerligt med miljöfrågor och vill främja ett hållbart tankesätt. 
Kontakta oss gärna om du undrar något om miljö eller har spännande tips.



Lagom till vårterminen börjar 
vår nya diakon Li. Hon skall, 
precis som Birgitta före 
henne, leda det diakonala 
arbetet i Himledalen och 
ansvara för barnverksamheten. 
Välkommen! Så här berättar 
hon om sig själv: 

Jag heter Li Almgren, jag 
är socionom som arbetat 
inom äldreomsorgen och 
diakonvigdes 2012. Jag har 
också arbetat några år som 
församlingspedagog på 
landsbygden. Intresset för att 
arbeta med människor väcktes 
redan som barn då jag ville 
bli jurist eller psykolog. Jurist 
för att kunna kämpa för 
människors rättigheter och 
psykolog för att kunna hjälpa 
när det gör ont i själen.  Nu 
blev det lite av både det ena 
och lite av det andra istället 
och som ung vuxen valde jag 
att bli socialarbetare. 

Gud fann jag en dag bakom 
ladugården. Jag tycker 
om det, att det var där på 
den mest oglamourösa 
plats du kan tänka dig (en 
liten skogsglänta bakom 

5 snabba puckar till Li…
Te eller kaffe? Kaffe!!
Hund eller katt? Katt
Inland eller kust? Kust
Favoritpsalm: ”Blott en dag” 
nr 249. Gammelmormor sjöng 
den och den bär genom allt. 
Gör helst när du är ledig? 
Då skrotar jag gärna ute, det 
är roligt. Gillar geocashing 
(att med gps leta upp ditlagda 
”skatter” ute i naturen).

Välkommen vår nya diakon Li!
komposthögen där mamma 
grävde jord till rabatterna) 
som Gud och jag möttes. 
Dessa två pusselbitar blev för 
mig diakoni - kyrkans sociala 
arbete och vårt uppdrag, 
tillsammans! 

Jag tycker om att upptäcka 
kyrkan, Bibeln, traditioner, 
tro och liv, ihop med andra. 
Det finns så många olika 
upptäcktsfärder att ta; har du 
någon gång krupit runt på ett 
kyrkgolv för att leta ledtrådar i 
en skattjakt med barnen? Eller 
läst en god bok och sedan 
funderat med ett gäng vänner 
om den? Eller blivit så uppfylld 
av musikgudstjänsten att 
tårarna runnit? Eller varit tyst 
en hel dag under en retreat... 
eller kanske en hel vecka. 

För mig var det som att hitta 
en skatt när jag hittade kyrkan. 
En fantastisk skatt som bara 
växer ju mer jag lär mig, 
upptäcker, utforskar. Och nu 
har jag fått förmånen att göra 
det tillsammans med er! Så 
spännande!

Att vara diakon är att vara 
medvandrare en liten bit 

på vägen i människors liv. 
Kanske i den omtumlande 
tiden som småbarnsförälder, 
i gemenskapsträffens värme, 
i leva-vidaregruppens 
delande eller gudstjänstens 
gemenskap. Jag ser fram 
emot det nya året och att få 
träffa er.

Birgitta gör sig redo för andra halvlek…
Så har det blivit dags för vår kära diakon Birgitta 
Länström att gå i pension. Efter flera år som motor 
i församlingens diakonala verksamhet och i barn-
verksamheten väntar nya utmaningar. ”Det har varit 
fantastiskt att arbeta här med så goa arbetskamrater 
att man blir glad varje dag man kommer till jobbet. 
De förtroendevalda har uppmuntrat och stöttat och 
alla underbara församlingsbor har välkomnat mig 

och hjälpt mig att lära känna och 
hitta i denna vidsträckta 

församling”- säger Bir-
gitta. Vad skall man 

göra om man är 
minsta sugen på 
att vara en aktiv 
del av till exem-

”Var stolta över alla engagerade människor…”
pel barnverksamheten, besöksgrupper för 
äldre eller arbetet med flyktingarna på Mäshult? 
-”Då skall man kontakta den nya diakonen eller 
någon av prästerna. Det är mycket mer spän-
nande och roligt än ni kan ana! Våga testa!”. 
Birgitta har gjort storverk i många delar av för-
samlingens verksamhet och alla som mött henne 
i medeltidsdramat för skolbarn kommer att min-
nas hur papier-maché stenarna flög i kyrkan för 
att få den stora dramatiska effekten. Vi önskar 
Birgitta allt gott inför framtiden och många här-
liga koppar med favoritdrycken: Kaffe!
Vi tackar också diakon Inger Bengtsson som 
under 2016 blivit en stor del av Himledalens 
församling då hon vikarierat på delar av dia-
kontjänsten. Tack Inger för glatt humör och allt 
gott arbete!



”O Helga Natt”, fast 
det är kanske inte 
en psalm. Men jag 
tänker på min pappa 
när jag hör den.

Erika Glemme

Psalm 645. ”Giv mig ej 
glans, ej guld, ej prakt i 
signad juletid”. Det finns 
många fina. Det är en ros 
utsprungen och O helga 
natt tycker jag också 
mycket om.

Lea Puusepp Ektröm

Psalm 114.  
Stilla Natt!

Britt Gunnarsson

Vilken är den finaste julpsalmen?

ARBETSKRETSEN

Sista tisdagen varje månad i januari till 
maj. Start 31 januari 13.30 i Grimetons 
församlingshem

Välkommen till  
BIBELSTUDIEGRUPPEN!

Med flera nya medlemmar under förra 
året samlas Bibelstudiegruppen för 
första gången 2017 torsdagen den 26/1 
kl. 10.00 i Grimetons församlingshem.

Vi träffas kl. 10-11 varannan vecka. 
Fika, samtal om tron och Bibeln samt 
en härlig gemenskap. Välkommen! 
Skjuts? Ring Andreas 0340-664081

Barnkören i Rolfstorp: 
Onsdag 25/1, kl.15:45 – 16:30  
i Rolfstorps församlingshem

Barnkören i Skällinge: 
Torsdag 26/1, kl.15:45 – 16:30  
i Skällinge församlingshem

VUXEN-BARNGRUPPERNA 

En mötesplats för föräldrar med små 
barn. Vi träffas i församlingshemmen.

BARNTIMMAR 4-5 ÅR 

I Skällinge församlingshem 
Mer info om tid och plats kommer  
i januari på hemsidan och annons  
i Varbergsposten.

SOPPLUNCH 

Tisdag kl. 12.30  
jämna veckor i  
Skällinge församlingshem.  
Start 24/1

Draget i Rolfstorp: 
Onsdag 1/3, kl.15:45 – 17:15  
i Rolfstorps församlingshem

Draget i Skällinge: 
Torsdag 2/3, kl.15:45 – 17:15  
i Skällinge församlingshem

Barnkören i Hunnestad-Grimeton: 
Måndag 23/1, kl.13:45 – 14:30  
i musiksalen på Göthriks skola

Glorious: 
Torsdag 2/2, kl.19:00 – 20:30  
i Hunnestads församlingshem

Himledalkören: 
Torsdag 2/2, kl.19:00 – 20:30  
i Rolfstorps församlingshem
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”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 Malin Thoresdotter Jonsson, 66 40 82, 0703-07 30 11, malin.t.jonsson@svenskakyrkan.se 
Diakon Birgitta Länström, 66 40 83, birgitta.lanstrom@svenskakyrkan.se 
Diakon Inger Bengtsson, 66 40 87, inger.bengtsson@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, 2016

BETRAKTELSE 

Att se Jesus  
i sin medmänniska
Vad är diakoni? Det är en viktig fråga att 
fundera på både för en diakon och för oss 
alla i Himledalen.

Jesus sa: ”Vad ni har gjort för någon av 
dessa minsta som är mina bröder, det har ni 
gjort för mig.” 

Diakoni är att se vilka dessa minsta är här i 
vår församling och det är allas vår uppgift. 

Jesus älskar oss så gränslöst mycket att han 
offrat allt för att rädda oss och ge oss evigt 
liv. Han solidariserar sig så med varje män-
niska att han känner den människans smär-
ta och ångest som om det var hans egen.

Därför kan vi se Jesus i varje lidande män-
niska vi möter. Därför vill vi visa samma kär-
lek och vördnad mot den som är gammal 
och dement som vi visar mot Jesus när vi 
firar gudstjänst och ber till honom. Därför vill 
vi visa stor respekt och engagemang för flyk-
tingen när vi tänker på att också Jesus var 
en flykting när hans familj flydde till Egypten 
för att rädda sig undan Herodes soldater. 
Och när vi möter barnen minns vi hur Jesus 
tog dem upp i famnen och välsignade dem. 

Därför vill vi möta barnen med en öppen 
famn och inte förvägra dem möjligheten att 
lära känna Jesus som sin bästa vän.

Nu går min tid som diakon här i Himledalen 
mot sitt slut. Många fina minnen bär jag med 
mig och stor är min tacksamhet över tiden 
här. Förundrad har jag varit över alla enga-
gerade människor, en stor barnverksamhet 
som till största delen leds av ideella. Här 
finns gemenskap vid soppluncher, många 
som gör besök hos äldre, och ett stort arbe-
te för människor i nöd över hela världen och 
här hemma m.m. Här finns en diakoni som 
har blivit hela församlingens angelägenhet. 

Tack alla underbara människor i Himledalen! 
Ni kommer alltid att finnas i mitt hjärta och 
mina böner.               Birgitta Länström, diakon


