
w w w. s v e n s k a k y r k a n . s e / h i m l e d a l e n

S w i s h :  1 2 3  5 7 9  2 2  1 3

Grimeton | Gödestad | Hunnestad | Nösslinge | Rolfstorp | Skällinge      Nr 2/2017

HIMLEDALENS FÖRSAMLING

Nytt från
DIN KYRKA

På bilden – Charlotte Polson  
kommer till Rolfstorps kyrka  
13 juli och framför ett musikprogram  
där musik och betraktelser blandas  
kring kamp, tro, styrka och livsglädje!

Välkommen till sommarmusik 2017



Årets pilgrimsvandring blir söndagen den 
18/6. Rutten är inte färdigplanerad ännu 
men mer information kommer. Vi tror att vi 
utgår från Skällinge kyrka… Vandringen 
brukar vara ca 2,5 mil och startar kl. 8.00 
i Skällinge kyrka. Vi beräknas vara färdiga 
vid 19-tiden på kvällen. Buss finns för den 
som vill ha skjuts tillbaka till Skällinge. 
På vägen mot målet stannar vi och firar 
mässa. Ta med dig mat och vatten. Lite 
kyrkfika brukar vi få någonstans längs 
vägen. Anmäl dig till Andreas på tel 0340- 
664081 för en plats i bussen. Ingenting 
kostar. Bara kom och vandra!

PILGRIMSVANDRING!

En vandring för både kroppen och själen.  
Bilden är från förra årets pilgrimsvandring.

Lördag 13/5 Vårkonsert. Från Göteborg 
kommer Gospelkören Voice med musiker 
till Gödestad kyrka 18:00 

Musik i vägkyrkan i Gödestad kyrka 
Torsdag 29/6 kl 18:00 
Christina Tellqvist med musiker

Musik i vägkyrkan i Rolfstorps kyrka 
torsdagar 18:00

Torsdag  6/7 
Ekollonen sjunger och spelar

Torsdag 13/7 
Charlotte Polson, altsaxofon och sång. 
Marina Bengtsson, piano

Torsdag 20/7 
Sommartoner med Jennyli Gustafsson  
och Marina Bengtsson

HELGSMÅLSBÖNER  
lördagar i Nösslinge kyrka 18:00
8/7 
Sommarmusik

22/7 
Linnéa Andersson, sång och fiol

5/8 
Sibbarps spelmanslag  
och Gun Svensson

19/8 
Andreas Hjalmarsson med flera

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER 

25/5 Kristi Himmelfärds dag.  
Nösslinge 14:00 Gunilla Leander – trumpet 

5/6 Annandag Pingst 
Bäckaslätt 19:00 Kören Gloriuos sjunger

25/6 Den helige Johannes döparens dag 
Kyrkoruinen i Gödestad kl18:00  
Mellami sjunger

2/7 Flähult 18:00 Himlakören sjunger

EXTRA MUSIK på kvällsgudstjänster

11/6 Nösslinge kyrka 18:00 
Samkören under ledning av Kjell Sehlberg

9/7 Mäshult 18:00  
Lise-Lotte, Anna och Karin sjunger

20/8 Gödestad kyrka 18:00 
Maria Patriksson m.fl. sjunger

SOMMARMUSIK



VÄXTMARKNAD
Välkommen på växtmarknad vid Rolfstorps 
församlingshem sön den 14 maj kl. 12-14

Vi tar emot skänkta namnmärkta växter  
mellan kl 10-10.45 vid församlingshemmet.

Internationella gruppen i församlingen säl-
jer dem och behållningen går till Svenska 
kyrkans internationella arbete och projektet: 
”Rädda skogen för livets skull” i Tanzania 
och Etiopien.

Kl 11.00 är det barnmusi-
kal och terminsavslutning 
i Rolfstorps kyrka, efteråt 
blir det tårta i församlings-
hemmet och växtmarknad!

Tivoli i trädgården: 
Vi blåser gigantiska såpbubblor, gör 
ansiktsmålning, kastar pil, studsar 
megaballonger och dansar på lina. 
Alla hjälps åt att göra tivolit. Vi äter korv 
med bröd och andra smaskigheter.
Sommarlovsskoj är kostnadsfritt!

Sommarlovsskoj

Gödestad - Ta en paus i en öppen kyrka! 
25 juni – 1 juli

Kyrkan är öppen under eftermiddagarna 
och du kan dricka kaffe, njuta av smas-
kiga kakor samt sitta en stund inför Gud. 
I år smyckas kyrkan av änglar och män-
niskors historier på temat ”Änglar”. Om 
du har en ängel eller en änglahistoria du 
vill visa kan du ta kontakt med Andreas. 
0340-664081. Barnen i förskolan visar 
sina konstverk i kyrkan. På torsdagen den 
29/6 är du välkommen att ta din gammel/
finbil till kyrkan för då är det bilutställning 
från kl. 16.00. Kl. 18.00 spelar Christina 
Tellqvist med musiker i en musikandakt. 
Välkommen

Sommarkyrkor - Sommartid är vägkyrkotid i din församling

Alla kyrkorna har öppet mellan 13.00 och 17.00
Fikaservering – pengarna går till projekt i Svenska kyrkans internationella arbete
Andakt varje dag 15.00

Sommarkyrkan i Rolfstorp  
- kyrkan med rosen 1 – 22 juli

Kom in och njut av stillheten och friden, 
tänd ett ljus, samtala över en kopp kaffe 
och titta på kyrkans vackra inventarier. Du 
välkomnas här av någon av de många ide-
ella vägkyrkovärdarna som serverar kaffe 
och visar kyrkan och årets utställningar. 
På torsdagarna är det musik i kyrkan 18.00 
Nösslinge sommarkyrka   
30 juli – 5 augusti

Kaffe/saft och kaka 
Utställning; ” Var det bättre förr?!” 
Sibbarps spelmanslag avslutar veckan 
med folkmusik 5 aug kl 18.00

TID: torsdag 17 augusti kl. 14-17 

PLATS: Samling vid Församlingshemmet  
i Rolfstorp kl. 14.  

ÅLDER: barn mellan 6 och 12 år.

ANMÄLAN: senast måndag 8 augusti 
till Li Almgren 0340-66 40 83 eller 
li.almgren@venskakyrkan.se 

Vi behöver veta barnets namn, ålder,  
ev. allergi eller annat ni vill informera  
om samt telefon till föräldrar.

Glöm inte rosen!
Den blommar i mitten av maj
...och det har den gjort i hundra- 
tals år i Rolfstorps kyrka.
Info om rosveckan finns
på hemsidan och facebook



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

13/5 lördag
Gödestad: 18.00 Vårkonsert med Gospelkören Voice 
med musiker från Göteborg. Under ledning av Elisabeth 
Engdahl

14/5, 5e söndagen i påsktiden
Rolfstorp: 11.00 Musikal och avslutning för barngrup-
perna. Följ med till Jesu tid och se det hyperintressanta 
nyhetsprogrammet! Alla barnkörer, bandet Christ Crew, 
dansgruppen Move Your Body och många fler med-
verkar. Avtackning av komminister Malin T Jonsson. 
Tårtkalas och en liten avslutningspresent efteråt.  Missa 
inte Internationella gruppens växtmarknad kl. 12-14. AP, 
MTJ, BS, LA, MB
Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstjänst. AP/BS

17/5, onsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. MTJ

21/5, Bönsöndagen
Familjeresa till Byttorps kyrka och Leos Lekland.  
Mer info på hemsidan/facebook/församlingsbladet.  
Anmäl dig till Li på tel. 0340- 664083
Skällinge:  9.30 Högmässa AP/MB
Gödestad: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum MTJ/MB
Grimeton: 18.00 Kvällsgudstjänst. KI Johansson/BS

25/5, Kristi himmelsfärds dag
Nösslinge: 14.00 Friluftsgudstjänst vid kyrkan Gunilla 
Leander, trumpet. Om det regnar går vi in... AP/MB. 
Ta med något att sitta på.

28/5, Söndagen före Pingst
Hunnestad:  9.30 Högmässa U. Ivarsson/BS 
Grimeton: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum  
U. Ivarsson/BS
Skällinge: 18.00 Kvällsgtj U. Ivarsson/BS

4/6, Pingstdagen 
Grimeton: 9.30 Högmässa. Himledalskören sjunger. 
MTJ/MB
Gödestad:  11.00 Gudstj. m. dopet i centrum MTJ/BS
Rolfstorp:18.00 Kvällsmässa. Himledalskören sjunger. 
MTJ/MB

5/6, Annandag Pingst
Grimeton/Bäckaslätt: 19.00 Kvällsgudstjänst med 
kören ”Glorious”. AP, BS

8/6, torsdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. AP

11/6, 4 sönd. ef  Trefaldighet 
Rolfstorp:  9.30 Högmässa AP/BS
Hunnestad: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum AP/BS
Nösslinge: 18.00 Kvällsmässa. Samkören och Kjell 
Sehlberg.  AP/BS

15/6, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. MTJ

18/6, 1 sönd. ef. Trefaldighet
Pilgrimsvandring. Mer info kommer senare. Se www.svenskakyrkan.se/
himledalen eller HN/VP. Pilgrimsmässa firas någonstans längs vägen.
Skällinge:  8.00 Morgonbön AP/BS
Gödestad:  9.30 Högmässa MTJ/MB
Grimeton: 18.00 Kvällsgudstjänst. MTJ/MB

22/6, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. MTJ

24/6, Midsommardagen
Hunnestad: 9.30 Högmässa. U. Ivarsson/MB
Skällinge: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum  
U. Ivarsson/MB

25/6, Den helige Johannes döparens dag
Rolfstorp:  16.00 Midsommarmässa. MTJ/MB
Gödestad: 18.00 Temafriluftsgudstjänst i kyrkoruinen 
”Skapelsen”. Mellami. MTJ/MB. Gödestads vägkyrka öppnar. 
Kyrkan öppen eftermiddagar hela veckan med andakt 15.00.  
Se www.svenskakyrkan.se/himledalen. För mer info. Utställning på 
temat ”Änglar”

29/6 torsdag
Gödestad 18.00 Musik i vägkyrkan. Christina Tellqvist 
med musiker. Motorträff  från kl. 16.00. Damma av finbilen, 
traktorn eller mopeden och var med! MTJ/MB

1/7, lördag
Vägkyrka i Rolfstorp 1-22 juli. Kyrkan öppen eftermiddagar hela 
månaden med andakt kl. 15.00. 

2/7, 3 sönd. ef. Trefaldighet
Grimeton: 9.30 Högmässa. MTJ/MB
Hunnestad:  11.00 Gudstj. m. dopet i centrum  
MTJ/MB
Rolfstorp/Flähult: 18.00 Friluftsgudstjänst i Flähult. 
Himlakören sjunger. Komminister Malin T Jonsson sista 
gudstjänst. Kom och var med! MTJ/MB. se www.svenskakyr-
kan.se/himledalen för vägbeskrivning
4/7, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. U. Ivarsson

6/7, torsdag
Rolfstorp: 18.00 Musik i vägkyrkan. Ekollonen med-
verkar. U. Ivarsson /MB

8/7 lördag
Nösslinge: 18.00 Helgsmålsbön med musik. U. 
Ivarsson/RA

9/7, 4 sönd. ef. Trefaldighet
Gödestad:  9.30 Högmässa. U. Ivarsson /RA
Rolfstorp: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum U. 
Ivarsson /RA
Mäshult: 18.00 Kvällsgudstjänst. Liselotte, Anna och 
Karin sjunger. U. Ivarsson /RA

13/7, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. AP
Rolfstorp: 18.00 Musik i Vägkyrkan. Charlotte Polson, 
saxofon AP/MB 

16/7, Apostladagen
Skällinge:  9.30 Högmässa. AP/MB
Grimeton:  11.00 Gudstj. m. dopet i centrum AP/MB
Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstjänst. AP/MB

20/7, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. U. Ivarsson
Rolfstorp: 18.00 Musik i vägkyrkan. Sommartoner 
med Jennyli och Marina. U. Ivarsson /MB



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

LA= Li Almgren, diakon

BS= Brittmarie ”Bittan” Sixtensson,  
       kantor

MB= Marina Bengtsson, kantor

22/7, lördag 
Nösslinge: 18:00 Helgsmålsbön. Linnéa 
Andersson, sång och fiol. U. Ivarsson /MB

23/7, 6 sönd. ef. Trefaldighet
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. U. Ivarsson /MB
Grimeton: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum.  
U. Ivarsson /MB
Gödestad:  18.00 Kvällsgudstjänst. U. Ivarsson  
/MB

30/7, Kristi förklarings dag
30/7-6/8,  Vägkyrka i Nösslinge hela veckan.  
Kyrkan öppen eftermiddagar med andakt kl. 15.00. 
Hunnestad:  9.30 Högmässa. U. Ivarsson /BS 
Skällinge: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum  
U. Ivarsson /BS
Nösslinge: 18.00 Kvällsmässa. U. Ivarsson /BS

1/8, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. U. Ivarsson

5/8, lördag
Nösslinge: 18.00 Helgsmålsbön. Sibbarps spel-
manslag och Gun Svensson. U. Ivarsson/BS

6/8, 8 sönd. ef. Trefaldighet 
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. U. Ivarsson/BS
Gödestad: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum.  
U. Ivarsson/BS
Skällinge: 18.00 Kvällsgudstjänst. U. Ivarsson/BS

10/8, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA

13/8, 9 sönd. ef. Trefaldighet
Skällinge: 9.30 Högmässa. AP/BS
Grimeton: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum  
AP/BS
Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstjänst. AP/BS 

16/8, onsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. AP

19/8 lördag 
Nösslinge 18:00 Helgsmålsbön med musik. 
Andreas Hjalmarsson, musik och sång. AP/BS

M
IL
JÖ
R
U
TA
N VI HAR KLARAT FAS 2 !

Nu kan vi stolt meddela att vi precis blivit godkända  
i Fas 2 av Svenska kyrkans miljödiplomering.
Göteborgs stift kommer att överlämna diplomet  
till Himledalens församling på friluftsgudstjänsten  
i Gödestads kyrkoruin 25 juni 18.00

20/8, 10 sönd. ef. Trefaldighet 
Nösslinge: 9.30 Högmässa. AP/BS
Rolfstorp: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum 
AP/BS
Gödestad: 18.00 Kvällsmässa.  
Maria Patriksson m. fl. sjunger. AP/BS

27/8, 11 sönd. ef. Trefaldighet
Hunnestad:  9.30 Högmässa. AP/MB
Skällinge: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum. 
AP/MB
Rolfstorp: 18.00 Kvällsgudstjänst. AP/MB

3/9, 15 sönd. ef. Trefaldighet
Gödestad: 9.30 Högmässa. U. Ivarsson /MB
Nösslinge:.11.00 Gudstj. m. dopet i centrum.  
U. Ivarsson /MB
Grimeton: 18.00 Kvällgudstjänst. U. Ivarsson  
/MB

5/9, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. Präst

10/9, 16 sönd. ef. Trefaldighet
Grimeton:  9.30 Högmässa. U. Ivarsson /BS
Hunnestad: 11.00 Gudstj. m. dopet i centrum. 
U. Ivarsson /BS
Rolfstorp: 18.00 Kvällsmässa. U. Ivarsson /BS

14/9, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA



Till hösten startar konfirmationstiden för dig 
född 2003. Du vill inte missa att träffa kul 
folk, åka på två urmysiga läger (ett vinterlä-
ger över en helg och ett sommarläger med 
tre dagar på den fantastiska segelbåten 
Elida www.elida.se), spännande äventyr och 
massa gött om Gud. Konfirmationen blir 
i september 2018 men vi startar med din 
grupp i advent 2017. Prata med nån i 8an 
och se vad de som är konfizar gör just nu. 

Gör som många före dig!
Dags för konfirmation  
för dig som skall börja  
i 8:an till hösten!

Informationsmöte och anmälan kommer när 
skolan börjat igen i augusti. Så snart det 
finns mer info kan du hitta den på hemsidan: 
svenskakyrkan.se/himledalen.

Vi reser först till Byttorps kyrka där vi 
firar andakt kl. 10. Efter en god lunch 
tar bussen oss vidare till Leos Lekland 
i Borås där vi busar runt så mycket vi 
orkar innan vi reser hem igen. 

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

För detta får ni bussresa,  
lunch och inträde i Busfabriken.
Anmälan till: 
Li Almgren senast torsdag 11 maj 
0340-66 40 83 
li.almgren@svenskakyrkan.se  

Glöm inte anmäla ev. specialkost och era 
barns ålder

Barntimmar drar igång v.37 

Draget i Rolfstorps församlingshem 6/9 

Draget i Skällinge församlingshem 7/9

Himledalens tre barnkörer startar v.37

Göthriks barnkör måndag 11/9

Rolfstorps barnkör onsdag 13/9

Skällinge barnkör torsdag 14/9

Kyrkokörerna Glorious och Himledalskö-
ren startar med en gemensam kördag 
lördag 26/8 13:00 i Rolfstorps försam-
lingshem tillsammans med musikerna 
Åsa och Ulf Nomark

Är du sugen på att vara med i någon av 
våra körer kontakta Marina eller Bittan 
eller anmäl dig via vår hemsida: www.
svenskakyrkan/himledalensförsamling.se

Luther… Vem var det? Vad spelar han 
för roll för mig idag? 
…Alla har vi olika frågor om livet. I 
Bibelstudiegruppen finns det möjlighet 
att ställa de frågorna i en trygg gemen-
skap. Just nu går vi igenom en bok 
om Luther och det är fantastiskt vad 
mycket det finns att prata om. Vi träffas 
varannan torsdag kl. 10-11 i Grimetons 
församlingshem. Udda  veckor i vår och 
jämna veckor i höst med start 14/9.

Arbetskretsen startar 29 augusti

Höstens starttiderFamiljeresa söndag 21 maj  



Sjunga med andra 
och visa upp det 
för föräldrarna. 
Favoritsång just nu: 
Ett ljus vill jag va.

Lea Frejmo

Att man får  
träffa andra i kören. 
Favoritsång just nu: 
Sjung en sång till livet.

Ester Schneider

Att uppträda  
och sjunga.   
Favoritsång just nu: 
Hosianna, Hosianna.

Elsa Johansson

Frågan – som egentligen är två: 
Vad är det bästa med att sjunga i kör och vilken är din favoritsång just nu?

Det finns något för alla!
Fortsättning från förra numret…

Varje år försöker vi åka på två försam-
lingsresor till något resmål där vi kan finna 
näring för både kropp och själ. Håll utkik 
för mer info om när och vart. I år hoppas vi 
åka på familjeläger med unga och gamla. 

Varje söndag firar vi många gudstjänster 
i dina 6 kyrkor. Varje vecka är det också 
aktiviteter på Ekekullens äldreboende. 
Kom och var med! Tiderna hittar du på 
hemsidan i HN, VP, församlingsbladet och 
på affischerna…

Konfirmation – Det år man fyller 15 är det 
dags! Himledalen har spännande alternativ...

Varje höstlov och sommarlov har vi akti-
viteter för barnen. Följ med änglarna på 
skattjakt eller prästen på cirkusskola…

HIMLEDALENS FÖRSAMLING  
SVENSKA KYRKAN 

Finns på Facebook! 
Gilla och följ vår sida

Söndagen 17 sept är det val av vilka 
personer du vill skall representera dig 
inom Svenska kyrkan, Himledalens för-
samling, Göteborgs stift och Sveriges rike 
(kyrkomötet).

I slutet av augusti får du som är medlem 
i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år innan 
valdagen ett röstkort där du kan se när 
och var du lämna din röst. Vill du lämna 
din röst innan valdagen går det bra att 
göra det på församlingsexpeditionen fr 
o m måndagen 4 sept. Under valsön-
dagen kommer det vara någon form av 
gudstjänst i alla församlingens kyrkor/för-
samlingshem. Där man också kan lämna 
sin röst.

Mer information om kyrkovalet kommer 
i nästa församlingsblad.

17 sept.



BETRAKTELSE 

Tio bra år i Himledalen 
Efter en givande och trivsam tid i församling-
en och Himledalen flyttar jag med min familj 
tillbaka till Skåne till sommaren.

Jag vill säga ett stort tack till arbetskamra-
ter och församlingsbor som hjälpt till att fylla 
vardagen och min tjänst med värme och go 
anda! Och som fått mig och min familj att 
känna oss hemma i ett nytt sammanhang 
och på en ny ort.

I Himledalen finns överlag en positiv tanke 
för kyrkan och det har inte varit så svårt att 
engagera till uppgifter och åtaganden. Sa-
ker och ting löser sig för det mesta med den 
hjälpsamhet som finns.

På vägen har jag mött många goa personer!

Många i Himledalen bär på en kärlek för byg-
den och byarna och det märks också på dem 
som kommer tillbaka och bosätter sig här.

Så många gånger som min bil har pilat mel-
lan Rolfstorp och Skällinge och fortfarande 
har jag inte blivit ”hemmablind” av landska-
pet. Små kullar och dalgångar – jag brukar 
säga ”minialperna” om området här emellan.

Nösslinge har en särskild plats i mitt hjärta. 
Det är kanske konstigt eftersom platsen lig-
ger lite avsides o människorna där bor inte 
samlade i en by. Men det finns en särskild ro 
vid kyrkan och sjön. En källåder till tro.

Fortsätt att ta emot den goda Anda som ni 
har del i och jag ber om välsignelse över er 
bygd och era hem. I Jesus eget namn

Ha det gott!  Malin

”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 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


