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HIMLEDALENS FÖRSAMLING

Nytt från
DIN KYRKA

Välkommen Therése
 Ny kamrer i församlingen
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Läs också om spännande föredrag, 
cafégudstjänster, församlingsresor 
och grupper under våren



6 fantastiska kvällar ger oss möjlig-
heter att gå på djupet i tron på Jesus. 

Ibland syns skylten ”lågfartsområde”.  
Den innebär att vi får köra extra lång-
samt och verkligen ta tid för det som  
kan möta oss längs vägen. I kyrkans år  
är fastan ett sådant lågfartsområde. 

SÖNDAGAR 18.00

”Ensam och förföljd”  
– resan Down under
1/3 Hunnestads kyrka. 
Lora Holmberg från ”Hjärnkoll”  
berättar… 

”Man blir som man umgås”
8/3 Rolfstorps kyrka. 
Jonas Svensson berättar om hur  
mobilanvändandet påverkar oss.

”Att tro på Gud i klimatkrisens tid”
15/3 Grimetons kyrka. 
Fredrik Ivarsson, kyrkoherde i Varberg 
pratar om Bibelns ord om klimatet. 

Lågfartsområde…
Sakta ner i Fastan…

”Sov gott”  
– om sömnens betydelse för hälsan 
och vad du kan göra för att sova bättre
22/3 Gödestads kyrka.
Kristina Taremark, leg. psykolog  
utbildad i sömnbehandling.

”Den viktiga helheten”
29/3 Nösslinge kyrka.
Om kost, sömn, stress och rörelse.
Conny Thom, hälsokonsult.

”Integration - för vem?”
5/4 Skällinge kyrka. 
Erika Sjöwall, underhållare och  
verksamhetsutvecklare med fokus  
på integration och inkludering.

Cafégudstjänsterna börjar med fika  
kl. 18.00. Under fikat möter vi en person 
som pratar utifrån ett aktuellt ämne. 
Efter föredraget blir det en kort andakt. 
Allt tar lite drygt en timme.  
Boka in söndagskvällar kl. 18.00.

När man börjar 
harva och så.

Folke Irbladh 

När jag går ut i 
trädgården och ser 
knopparna brista.

Elsie Irbladh 

Det är nog lärkan  
och de första snö-
dropparna.

Iris Lundahl 

Snart närmar våren sig och då kan man finna små tecken som bekräftar just det.  
Har du något favoritvårtecken? 



Bön i fastan
Fasteperioden innan påsk är en tid som passar bra för  
eftertanke och bön. Förra året hade vi morgonbön i 
församlingshemmet i Rolfstorp vardagsmorgnar under 
fastan. Vi tyckte det var roligt och givande och fortsätter 
med det i år också. För den det passar bättre att be  
på kvällen kommer vi också att be kvällsbön i Skällinge kyrka 
tisdag – torsdag under samma period. Hoppas vi ses!

Påsk – livets seger över döden
Påsken och våren hör ihop. Ljuset vinner sakta men säkert över mörkret.  
Ur träd som ser livlösa ut spricker sakta löven ut. Livet segrar över döden! 
Missa inte att fira påskens under i kyrkan:

Morgonböner i stilla veckan 6-9/4
8:30 i Rolfstorps församlingshem 
En stilla stund där vi följer Jesu sista da-
gar kärlekens väg. Efter bönen frukost.

Skärtorsdagsmässa 9/4
18:00 Skällinge, Jennyli Gustafsson fiol.
19:30 Hunnestad, Jennyli Gustafsson fiol.

Långfredagsgudstjänster 10/4
11:00 Nösslinge, långfredagsgudstjänst.
17:00 Gödestad, Stilla musik  
i Långfredagsskymningen.

Påskdagen 12/4
11:00 Grimeton, familjemässa. Välkom-
men till en Gudstjänst för alla åldrar. 
Psalmer på väggen. Kyrkfika.
11:00 Skällinge, påskdagshögmässa. 
Välkommen att dela påskens glädje! 
Himledalskören.
18:00 Rolfstorp, kvällsgudstjänst med 
mycket lovsång. Lovsångsteamet. Fika.

Annandag påsk 13/4
14:45 Emmausvandring - kort pilgrims-
vandring från Mäshult till Nösslinge kyrka. 
16:00 Nösslinge, mässa med lovsång.

Morgonbön  
i Rolfstorps församlingshem:
Vardagar 27/2-9/4 kl. 8:30

Kvällsbön  
i Skällinge kyrka:
Tisdagar-torsdagar 27/2-8/4 kl. 20:30



Välkommen till Gudstjänst i Himledalens församling

16/2, Sexagesima
Grimeton: 9.30 
Högmässa. JI, MB 
Nösslinge: 11.00  
Gudstjänst. JI, 
Hunnestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst JI, 

20/2, torsdag
Ekekullen: 10.30  
Gudstjänst. AP

23/2, Fastlagssöndagen
Skällinge: 9.30  
Högmässa AP, 
Rolfstorp: 
11.00 Gudstjänst. 
Himledalskören sjunger. 
AP,
Gödestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. AP

26/2 Askonsdagen
Rolfstorp: 18.00 
Askonsdagsmässa. AP

1/3, 1 sönd. i Fastan
Grimeton: 9.30  
Högmässa. AP
Skällinge: 11.00 
Gudstjänst med små 
& stora. Tema: Vatten. 
Barnkören sjunger. 
Korvgrillning vid sjön  
efteråt. JI, LA, MB 
Hunnestad: 18.00 Tid för  
eftertanke: Cafégudstjänst 
runt livets frågor. Fika, 
föredrag, andakt. ”Ensam 
och förföljd, resan ”down 
under” – Lora Holmberg. AP

3/3, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

8/3, 2 sönd. i Fastan
Gödestad: 9.30  
Högmässa. JI
Nösslinge: 11.00  
Gudstjänst AP 
Rolfstorp: 18.00 Tid för  
eftertanke: Cafégudstjänst 
runt livets frågor. Lovsång. 
”Man blir som man umgås”   
- Jonas Svensson JI

12/3, torsdag
Ekekullen: 10.30  
Bibelstund. LA

15/3, 3 sönd. i Fastan
Skällinge: 9.30 Högmässa. 
H. Ivarsson, DG 
Hunnestad: 11.00  
Gudstjänst. H. Ivarsson, 
DG
Grimeton: 18.00 Tid för  
eftertanke: Cafégudstjänst 
runt livets frågor. Fika,  
föredrag, andakt. ”Att tro  
på Gud i klimatkrisens tid”  
– Fredrik Ivarsson.   
H. Ivarsson, DG

19/3, torsdag
Ekekullen: 10.30  
Gudstjänst. AP

22/3, Jungfru Marie  
bebådelsedag
Rolfstorp: 9.30  
Högmässa. AP, DG
Skällinge: 11.00  
Gudstjänst AP, DG

Gödestad: 18.00 Tid för  
eftertanke: Cafégudstjänst 
runt livets frågor. Fika, 
föredrag, Andakt. ”Sov gott 
– sömnens betydelse för 
hälsan och vad du kan göra 
för att sova bättre- Kristina 
Taremark AP, DG

29/3, 5 sönd. i Fastan
Hunnestad: 9.30  
Högmässa. JI
Grimeton: 11.00 Gudstjänst 
med små & stora. Kyrkkidz, 
Barnkyrkbandet Christ 
Crew är med. Fika. AP, LA
Nösslinge: 18.00 Tid för  
eftertanke: Cafégudstjänst 
runt livets frågor. Fika,  
föredrag, andakt.  
”Den viktiga helheten” 
- Conny Thom. JI

5/4, Palmsöndagen
Gödestad: 9.30  
Högmässa. AP
Rolfstorp: 11.00 
Gudstjänst med små & 
stora.  Barnkören sjunger. 
JI, LA 
Skällinge: 18.00 Tid för  
eftertanke: Cafégudstjänst 
runt livets frågor. Fika, före-
drag, andakt. ”Integration – 
för vem?” – Erika Sjöwall. AP

6-9/4, måndag – torsdag
Rolfstorps församlings-
hem: 8.30 Morgonbön i 
Stilla veckan. Efteråt blir det  
frukostfika. 



HIMLEDALENS FÖRSAMLING 
Kyrkvägen 2, 432 97 Rolfstorp 
tel exp 0340- 66 40 80, 0340-66 40 86 
AP = Andreas Patriksson, kyrkoherde,
JI = Johannes Ivarsson, komminister
LA = Li Almgren, diakon
MB = Marina Bengtsson, kantor  
DG = Douglas Gustavsson, Ung Resurs

9/4, Skärtorsdag
Ekekullen: 10.30 Mässa JI
Skällinge: 18.00 Mässa. 
Jennyli Gustavsson, fiol. JI
Hunnestad: 19.30 Mässa. 
Jennyli Gustavsson, fiol.  JI

10/4, Långfredag
Nösslinge: 11.00 
Långfredagsgudstjänst. AP
Gödestad: 17.00 
Stilla musik i 
Långfredagsskymningen. 
AP

12/4, Påskdagen
Grimeton: 11.00 
Familjemässa. Välkommen 
till en Gudstjänst för alla 
åldrar. Psalmer på väggen,  
Kyrkfika. AP, LA
Skällinge: 11.00 
Påskdagshögmässa. 
Himledalenskören sjunger 
Välkommen att dela 
påskens glädje i Skällinge! 
JI
Rolfstorp: 18.00 
Kvällsgudstjänst med  
mycket lovsång. 
Lovsångsteamet. JI

13/4, Annandag Påsk
Nösslinge: 16.00 Mässa 
efter Emmausvandring 
från Mäshult. Vandringen 
startar 14.45. Se svens-
kakyrkan.se/himledalen 
för vägbeskrivning. JI

16/4, torsdag
Ekekullen: 10.30  
Bibelstund. LA

19/4, 2 sönd. i Påsktiden
Rolfstorp: 9.30  
Högmässa. JI, DG 
Skällinge: 11.00  
Gudstjänst JI, DG
Gödestad: 18.00  
Kvällsmässa. JI

23/4, torsdag
Ekekullen: 10.30  
Gudstjänst. AP

26/4, 3 sönd. i påsktiden
Grimeton: 9.30  
Högmässa. AP
Hunnestad: 11.00  
Gudstjänst. AP
Skällinge: 18.00 
Kvällsgudstjänst. AP

Groddar och skott kan odlas hela 
året tex böngroddar, linsgroddar, 
ärtskott och solrosskott.
Har du inga småkrukor till små-
plantor? Testa att vika egna i 
tidningspapper.  

3/5, 4 sönd. i Påsktiden
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. 
AP
Nösslinge: 11.00 
Gudstjänst med små & 
stora. Barn och barnkör. 
Fika. JI, LA, DG
Gödestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. AP, DG

5/5, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

10/5, 5 sönd. i påsktiden
Hunnestad: 9.30  
Högmässa. JI
Skällinge: 11.00  
Gudstjänst. JI
Grimeton: 18.00 
Kvällsgudstjänst. JI

MILJÖRUTAN

Finns också så kallade ”krukmakare”  
i trä att köpa om man vill göra många lite 
snabbare. Du behöver inte ta bort krukan 
när du planterar den i en större sedan.

Det finns massor av tips på internet.  
Surfa för inspiration.

Lycka till!

Vårkänslor och odlarglädje - Är du sugen på att odla något?



Växtmarknad 17 maj
Årets växtmarknad blir i 17 maj i Rolfstorps 
församlingshem i samband med avslutningen för 
barngrupperna. Möjlighet finns då att lämna in 
skott och sticklingar som 
andra kan få ta del av och 
så kan du ta del av andras. 
Blommor, smultron och 
hallon, ja allt som växer är 
gångbart. Så dags att sätta 
fröerna i jorden nu. Våren 
är snart här!

Vi återkommer med tider och mer info i nästa nummer.
Internationella gruppen Himledalen

I slutet av februari börjar församlingens nya kamrer 
Therése Andersson sin tjänst. Hon skriver så här om 
sig själv: 

”Jag heter Therése Andersson och bor i Grimeton 
med min familj och våra djur. 
Jag är uppvuxen i Tvååker och 
utbildad redovisningsekonom. 
Jag ser fram emot att jobba som 
en del i detta team och att se vad 
framtiden har att erbjuda oss.”

Sopplunchen i Skällinge 
jämna tisdagar 11.30
Start 21 januari

Christ Crew start 23 januari

Arbetskretsen 28 januari 
13.30 Hunnestads  
församlingshem. Sedan 
sista tisdagen varje månad 
fram till och med maj

Draget börjar v 3

Soulkidz börjar v 4

Move Your Body har up-
pehåll den här terminen 

Änglakören börjar v 6,  
torsdagen den 6 februari.

Himledalskören börjar v 6, 
torsdagen den 6 februari. 

För övriga starttider, håll 
utkik på vår hemsida!

Sommarfest!
Den 17 maj kl. 11  
i Rolfstorps kyrka avslutar vi 
alla våra barngrupper med 
dunder och brak. 

Efter gudstjänsten är det växt-
marknad, kyrkkorv och något  
bus vid församlingshemmet. 

Välkommen Therése och all  
lycka till pensionen Ulla-Britt!

Vi är glada över att hon tar över staftettpinnen efter 
Ulla-Britt Tölander som går i pension. Ulla-Britt har 
varit en mycket duktig kamrer som med sin noggrann-
het och sitt tålamod bidragit till stora välsignelser för 
församlingen, dess anställda och förtroendevalda. Vi 
unnar dig en härlig tid som dagledig, med mycket kul-
tur, film, resor och annat som vi vet att du gillar!
Therése tas emot i gudstjänsten den 1/3 i Grimeton 
kl. 9.30. Välkomna!

TERMINSSTART



Borås Djurpark med sprillans nya Dinoparken! 
Häng med på bussresa till Djurparken för att se på de nya 
kompisarna som flyttat in. De är gamla, hungriga och morrar… 
och har väldigt många vassa tänder. Som tur är, är det bara 
robotar och inga riktiga dinosaurer. Håll utkik på hemsidan 
och Facebook för mer information. 

I december kom beskedet att  
vår kära kantor Brittmarie  
”Bittan” Sixtenson hade avlidit  
efter en lång kamp mot cancern. 
Vi saknar henne mycket i vår  
församling och i vårt arbetslag.  
Bittan var en härlig person,  
nära till skratt och bus, men  
också med en förmåga att se  
livets allvarliga sidor. Många 
har delat härliga minnen av 
Bittan och vi bär henne med 
oss. Vår tro är att himlens kör 
har fått en finurlig och skojfrisk 
medlem. Tack Bittan. 

Under våren kommer försam-
lingen att söka en ny kantor och 
i mellantiden tar kören Glorious 
och barnkören i Göthrik en 
paus. Vuxna sångare är varmt 
välkomna till Himledalskören 
och yngre som vill sjunga är 
välkomna att vara med i Christ 
Crew, där man både sjunger 
och spelar om man vill. För 
övningstider: Se hemsidan. 

MÖTEN SOM BERÖR
I höstas hade vi en studiegrupp 
om kristen tro kallad Alpha. Det 
som uppskattades av flera av del-
tagarna var maten, gemenskapen, 
föredragen och inte minst möten 
med nya människor. Personer jag 
aldrig annars skulle träffat, säger 
en av deltagarna. 
I vår tänkte vi fortsätta med några 
träffar på det spåret. Vi följer en 

enkel bok ”Möten som berör- en guide till Lukas-
evangeliet”. Mat, gemenskap, samtal, enkel andakt. 
Inga förkunskaper behövs. Bara att testa en gång och 
se om det passar.
Ett par av gångerna så gästas vi av någon utifrån som 
berättar om ett möte med en annan människa som 
förändrat. 

VAR?  
Skällinge församlingshem

NÄR? 18:30-20:30  
följande 6 onsdagar:

✓	 12/2,
✓	 26/2, 
✓	 11/3 Ola Bjervås,  
 kyrkoherde i Träslöv.
✓	 25/3, 
✓	 22/4 Gudrun Bengtsson,  
 diakon i Varberg.
✓	 6/5

Tack kära Bittan!

Ingen kostnad eller anmälan. Bara kom första gången.
Har du frågor hör av dig till: 
Johannes Ivarsson 0340-664082, 070-3073011,  
johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se



Tror du på uppståndelse efter död?
Det var mörkt och kvavt där hon låg bakom fördragna 
gardiner på soffan. Vilken tid på dygnet var det egent-
ligen? Det spelade ingen roll. Tid spelade ingen roll 
längre. Livet hade blivit ett varande mer än ett levande. 
För länge sedan hade hon släppt alla måsten, som att 
äta eller klä sig. Inget var viktigt längre. Det var som 
att själen domnat, som att den fick nog, stängde av 
och lagt sig att sova. Denna outsägliga trötthet! Sömn 
och vakenhet hade blivit en grå massa av slummer. På 
soffbordet bland godispapper och skräp låg bibeln. Hon 
strök med fingret längs pärmen och pillade in det mellan 
några sidor. Boken slogs upp och hon undrade förstulet 
vad det stod. Hon satte sig upp och drog upp gardinen 
för att kunna läsa. Morgonljuset var obarmhärtigt där det 
silade in i det ostädade rummet och hon var tvungen att 
kisa med ögonen för att läsa; 
Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv 
år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare men 
inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån 
och rörde vid tofsen på hans mantel, och genast upp-
hörde blödningen. Då sade Jesus: ”Vem var det som 
rörde vid mig?” När ingen ville svara sade Petrus: ”Mäs-
tare, alla knuffas ju och tränger sig på dig.” Men Jesus 
sade: ”Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut 
från mig.” När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom 
hon darrande fram och föll ner för honom och berättade 
inför allt folket varför hon hade rört vid honom och att 
hon genast hade blivit botad. Då sade han till henne: 
”Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid.”

Det var en kvinna som henne själv. En kvinna i en annan 
tid, ett annat land, men hon hade också varit utestängd, 
skammad av sin omgivning. En kvinna med blödningar 
på den tiden ansågs oren och var utesluten ur gemen-

skapen. Inte helt olik henne själv 
egentligen. Efter allt som hänt 
hade hon både blivit utestängd 
och själv tagit avstånd från de 
som funnits kvar. Hon orkade 
inte med dem, hon orkade inte 
med deras välvilja eller omsorg 
och tillslut var hon ensam. Nu 
öppnade sig molnen och vårso-

len sken starkt in genom hennes fönster. Så här ser ut, 
tänkte hon förvånat och reste sig upp. En ny vilja hade 
vaknat och hon gick runt i sitt hem och öppnade alla 
gardiner. Tårarna började rinna och hon såg en rödnäst, 
rufsig figur stirra på henne i hallspegeln. Hon duschade, 
lät det varma vattnet skölja länge över henne. Sedan 
svepte hon in sig i en ren morgonrock och upptäckte att 
en fågel på fönsterblecket betraktade henne med mörka 
pepparkornsögon. När hon öppnade fönstret flög den 
iväg, men frisk luft strömmade in. Hon tog ett djupt an-
detag. Det var vår. En ny morgon hade vaknat. Om jag 
tar tag i hans manteltofs, kanske också jag får ny kraft, 
funderade hon medan hon satte på kaffe. Utanför tinade 
vårsolen det frusna och fåglarna kvittrade muntert. Nå-
gonstans i fjärran hördes en mjuk röst, som en viskning 
i vinden; Talita koum. Och hon tog hans hand, reste sig 
och lämnade den grå slummern bakom sig. 
Jag tror att vi kan dö lite grand, på olika sätt, mitt i livet. 
Jag tror också på uppståndelse mitt i livet. Jag tror att 
Jesus räcker oss handen när vi är så djupt i mörker att 
vi inte längre ser ljus och kallar oss till sig, tillbaka till 
livet. Guds nåd är ny varje morgon och vi är alltid Guds 
älskade barn. 

Li Almgren, diakon

”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 Från 25/2 Therése Andersson, 
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

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

Teknisk produktion:         Star-Tryck, Varberg, 2020


