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Sångtrion Linnea, Martina & Rebecka

MYCKET MUSIK I SOMMAR!
Välkommen till vägkyrkor, helgsmålsbön och gudstjänst.
Läs här om allt som händer.



Årets pilgrimsvandring blir söndag 10 Juni. Vi vandrar 
från Grimetons kyrka till Köinge kyrka, en sträcka på ca 2,5 
mil. Vi börjar med morgonbön 8:00 i Grimeton och avslu-
tar med andakt i Köinge vid 18 tiden. Under vandringen 
passerar vi Ästad gamla folkskola, där pausar vi och passar 
på att fira mässa. Mestadels kommer vandringen vara på 
grusväg, men lite asfalt blir det mot slutet. Eskil Hofver-
berg (tidigare kaplan på Åh-stiftsgård) är pilgrimsledare i 
år. Buss finns för den som vill ha skjuts tillbaka. För skjut-
sens skull anmäl dig till Johannes Ivarsson 0340-66 40 82. 

Välkommen med att gå hela eller del av sträckan. 
Det kommer bli en fin dag!

PILGRIMSVANDRING

Sommarens vägkyrka i Gödestad 
har temat Barn. Lämna in foton och berättelser!
24/6-30/6 är kyrkan i Gödestad öppen varje dag kl. 
13.00-17.00 med andakt kl. 15.00. Det serveras fika 
och det finns möjlighet att guidas runt i en av Sve-
riges mest välbevarade vackra nygotiska kyrkor. Du 
kan också se årets utställning på temat ”barn”. Barn 
förr och nu... Barn i kyrkan… Barn i världen är något 
av allt som kommer att finnas med. Vägkyrkogrup-
pen vill gärna att du skriver ner ”ett fint minne från 
en kyrka när jag var barn” och skickar in ett foto av 
dig som barn och ett som vuxen. Mejla gärna till an-
dreas.patriksson@svenskakyrkan.se eller skicka till 
Andreas Patriksson, Kyrkvägen 2, 43297 Rolfstorp.
På torsdagen 28/6 är det motorträff vid kyrkan kl. 
16.00 med Linda K Johbarn och Calle Karlsson som 
spelar i kyrkan kl. 18.00. Kom och va´ med! 

Vägkyrkan i Rolfstorp har öppet 1 juli till 
den 22 juli.  Kyrkan är öppen kl. 13 – 17 med 
Servering kl. 14 – 16 och andakt kl. 15 På 
torsdagarna får vi njuta av musik i sommar-
kvällen och i år kommer barnens utställning 
handla om ankaret i tro, hopp och kärlek. 

Vägkyrka i Skällinge 6-12 augusti
Välkommen till Skällinge kyrka vid vackra 
Skällingesjön. Temat i år är ”Skällinge i  var-
dag och helg” med bilder och utställning på 
detta tema. I utställningen får vi följa livet 
i Skällinge under ett år. Bland annat visas  
Morgan Karlssons fina bilder. På torsdag kväll 
sjunger Emma Åkesson och på söndag kväll 
Grain of sand, se sommarmusiken. Vi ses!



Friluftsgudstjänster
10/5 Kristi Himmelsfärds dag  

Nösslinge 14:00 
Varbergs Kvartettsällskap  
-  dir. Bengt Eckerdal

21/5 Annandag Pingst  
Bäckaslätt 19:00 Kören Gloriuos

17/6 Tredje söndagen efter Trefaldighet 
Flähult 18:00 Himledalskören

24/6 Den helige Johannes döparens dag  
kyrkoruinen i Gödestad 18:00 
Mellami

Vårkonsert 
lördag 19/5 Gödestad kyrka 18:00 
”Vid sommarens grind”  
Gislaveds kyrkokör - dir. Richy Burton

Sång och musik  
vid kvällsgudstjänster
20/5 Hunnestad kyrka 18:00 

Himlakören  
- körledare Ingrid Hansson

8/7  Mäshult 18:00 sång och musik

Vägkyrka
Musik i vägkyrkan  
– Gödestad kyrka Torsdag 28/6 18:00 
”Musik och sång” Linda Karlsson- 
Johbarn och Calle Karlsson

Musik i vägkyrkan  
– Rolfstorps kyrka - Torsdagar 18:00
5/7 ”Rebecka Sjöwall Trio”   

Linnéa, Martina & Rebecka
12/7 ”I Ditt Ansiktes Ljus”   

Lisbeth Ingmarsson
19/7 Sign of Judgement:  

”Rå Gospel och spirituals  
ur den Amerikanska låtskatten” 
Christoffer Johansson,  
Bror Gunnar Jansson, Elin Engberg 
och Emanuel Svensson

Musik i vägkyrkan – Skällinge kyrka 
Torsdag 9/8 18:00 Emma Åkesson, sång
Söndag 12/8 18:00  Grain of Sand   
”Vart än vägarna bär-Om livet, döden och 
tro trots allt” Robert Bladh, Simon Bladh, 
Pierre Eriksson, Jenny Ivarsson  
och Marcus Vahlström

Helgsmålsböner  
i Nösslinge kyrka 
Lördagar 18:00
7/7 ”Sånger för själ och hjärta  

– från vänskap till väckarklockor”  
Jessica Nylander, Stefan Wikrén  
och Jan Agbrant

21/7 ”Sång o musik  
- I en värld av blommor”   
Gränslaget och Gun Svensson 
framför egna låtar

4/8  Sibbarps Spelmanslag

Jessica Nylander, Stefan Wikrén  
och Jan Agbrant

Café Kreativ i Nösslinge
Välkommen till en skön som-
marvecka i Nösslinge hem-
bygdsgård 25-28 juni mellan 
kl. 10 – 14. 
Varje dag börjar vi med ge-
mensam förmiddagsfika. Där-
efter får vi ett bibelord som 
vi sedan har och utgår ifrån i 
olika former av skapande och 
provar på olika material. Det 
går också bra att ta med sig 
en stickning, korsord eller en 
god bok om man bara vill va 
med på ett hörn. Ta med en 
egen lunchlåda, mikro finns. 
Alla kan efter egen förmåga 
och det viktiga är att vi har det 
roligt och mysigt tillsammans! 
Du kan vara med en eller flera 
dagar och alla åldrar är väl-
komna, men är du under 12 år 
så ta med en vuxen.
Anmälan och info  
li.almgren@svenskakyrkan.se 
0340-664083

Sommarlovsskoj – barnens sommarfiesta
I Spanien, alldeles vid medelhavet där det simmar hajar och 
sköldpaddor och palmerna vajar i vinden – där finns Svenska 
Kyrkan. Jo det är sant! Den heter svenska kyrkan Costa Blanca. 
Jag tänker åka dit och ta med det bästa hem till oss i Himledalen 
och sedan har vi en fiesta – en 
fest! Då ska vi smaka på spansk 
fika, dansa salsa med Alexis, ha 
ukulele-andakt, pyssla med pal-
mer och annat kul. Och spana 
in hur det funkar med en svensk 
kyrka i Spanien. Hasta luego! / Li

TID: torsdag 16 augusti kl. 14-16.30 
PLATS: Samling vid Församlingshemmet i Rolfstorp kl. 14.  
ÅLDER: barn mellan 6 och 12 år.
ANMÄLAN: senast måndag 13 augusti på hemsidans  
formulär eller till li.almgren@svenskakyrkan.se
Vi behöver veta barnets namn, ålder, ev. allergi eller  
annat ni vill informera om samt telefon till föräldrar.

SOMMARMUSIK



Välkommen till Gudstjänst i Himledalens församling
10/5, Kristi himmelsfärds dag
Nösslinge: 14.00 
Friluftsgudstjänst vid kyrkan. 
Varbergs kvartettsällskap sjung-
er. Om det regnar går vi in... 
JI/MB. Ta med något att sitta på. 
Efteråt anordnar Röda korset  
tipspromenad och våfflor.

13/5, Söndagen före Pingst
Skällinge: 9.30 Högmässa  
AP/MB 
Gödestad: 11.00 Gudstj. m. 
dopet i centrum AP/MB
Grimeton: 18.00 Kvällsmässa. 
AP/MB

17/5, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. JI

19/5, lördag, Pingstafton 
Gödestad: 18.00 Konsert: 
”Vid sommarens grind”. Gislaveds 
kyrkokör besöker oss. BS

20/5, Pingstdagen 
Svenska kyrkans nya  
gudstjänsthandbok tas i bruk. 
Kom och var med!
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. 
AP/BS
Skällinge: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum JI/BS
Hunnestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. Himlakören 
under ledning av Ingrid 
Hansson AP/BS

21/5, Annandag Pingst
Grimeton/Bäckaslätt: 19.00 
Kvällsgudstjänst med kören 
”Glorious”. AP/ BS

27/5, Heliga Trefaldighets dag 
Nösslinge: 9.30 Högmässa  
JI/MB
Grimeton: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum JI/BS
Gödestad: 18.00 Kvällsmässa. 
JI/BS

3/6, 1 sönd. ef. Trefaldighet
Hunnestad: 9.30 Högmässa 
AP/MB
Rolfstorp: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum AP/MB

Skällinge: 18.00 
Kvällsgudstjänst. AP/MB

5/6, tisdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. AP

10/6, 2 sönd. ef. Trefaldighet
Pilgrimsvandring. Mer info kommer 
senare. Se www.svenskakyrkan.se/ 
himledalen eller HN/VP. Pilgrimsmässa 
firas någonstans längs vägen.
Grimeton: 8.00 Morgonbön 
AP/JI/BS
Gödestad: 11.00 Högmässa  
H. Ivarsson/MB
Rolfstorp: 18.00 
Kvällsgudstjänst. H. Ivarsson/
MB

14/6, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. 
LA

17/6, 3 sönd. ef. Trefaldighet
Hunnestad: 9.30 Högmässa. 
JI/MB
Nösslinge: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum JI/MB
Rolfstorp/Flähult: 18.00 
Friluftsgudstjänst i Flähult. 
Himledalskören sjunger.  
Kom och var med! JI/MB.  
se hemsidan för vägbeskrivning

21/6, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst.  
U. Ivarsson

23/6, Midsommardagen
Skällinge: 9.30 Högmässa. 
U. Ivarsson/BS
Hunnestad: 11.00 Gudstj. m. 
dopet i centrum U. Ivarsson/BS

24/6, Den helige Johannes 
döparens dag
Gödestads vägkyrka öppnar. Kyrkan 
öppen 13-17hela veckan med 
andakt 15.00. Mer info på hemsidan 
Utställning på temat ”Barn”
Rolfstorp: 16.00 
Midsommarmässa. U. Ivarsson/
BS
Gödestad: 18.00 
Temafriluftsgudstjänst i kyrkoru-
inen ”Skapelsen”. Mellami sjunger 
och spelar. U. Ivarsson/BS. 

28/6 torsdag
Gödestad 18.00 Musik i väg-
kyrkan. Linda K Johbarn & Calle 
Karlsson spelar och sjunger. 
Motorträff  från kl. 16.00. Damma av 
finbilen, traktorn eller mopeden och var med! 
U. Ivarsson/BS

1/7, Apostladagen 
Vägkyrka i Rolfstorp 1-22/7. Kyrkan 
öppen 13-17 hela månaden med andakt 
kl. 15.00. 
Grimeton: 9.30 Högmässa.  
U. Ivarsson/BS
Skällinge: 11.00 Gudstj. m. dopet 
i centrum U. Ivarsson/BS
Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstj. 
U. Ivarsson/BS. 

3/7, tisdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. LA

5/7, torsdag
Rolfstorp: 18.00 Musik i vägkyr-
kan. Rebecka Sjöwall m.fl. sjunger 
och spelar. JI/BS

7/7 lördag
Nösslinge: 18.00 Helgsmålsbön 
med musik. Jessica Nylander, 
Stefan Wikrén, Jan Agebrant 
sjunger och spelar: ”Sånger från själ 
och hjärta” JI/BS

8/7, 6 sönd. ef. Trefaldighet
Gödestad: 9.30 Högmässa. JI/BS
Rolfstorp: 11.00 Gudstj. m. dopet 
i centrum JI/BS
Mäshult: 18.00 Kvällsmässa med 
extra sång och musik. JI/BS

12/7, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. LA
Rolfstorp: 18.00 Musik i 
Vägkyrkan. ”I Ditt Ansiktes Ljus” 
Lisbeth Ingmarsson musicerar. JI/BS

15/7, Kristi förklarings dag
Hunnestad: 9.30 Högmässa. 
 JI/BS
Grimeton: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum JI/BS
Nösslinge: 18.00 Kvällsmässa. 
JI/BS

19/7, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. JI



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

Rolfstorp: 18.00 Musik 
i vägkyrkan. ”Sign of the 
Judgement” spelar tidig gospel 
och gamla spirituals på ett 
sätt som griper tag. Bas, gitarr, 
trummor och sång. JI/MB

21/7, lördag 
Nösslinge: 18:00 
Helgsmålsbön. 
Folkmusikgruppen Gränslaget 
med Gun Svensson JI/MB

22/7, 6 sönd. ef. Trefaldighet
Rolfstorp: 9.30 Högmässa.  
JI/MB
Skällinge: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum. JI/MB
Gödestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. JI/MB

29/7, 9 sönd. ef. Trefaldighet
Skällinge: 9.30 Högmässa.  
AP/MB 
Hunnestad: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum AP/MB
Grimeton: 18.00 Kvällsmässa. 
AP/MB

4/8, lördag
Nösslinge: 18.00 
Helgsmålsbön. Sibbarps spel-
manslag medverkar. AP/MB

5/8, 10 sönd. ef. Trefaldighet
Skällinge vägkyrka öppnar. Kyrkan 
öppen 13-17hela veckan med andakt 
15.00. Se www.svenskakyrkan.se/himle-
dalen. För mer info. 
Grimeton: 9.30 Högmässa.  
AP/MB
Gödestad: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum. AP/MB
Rolfstorp: 18.00 
Kvällsgudstjänst. AP/MB

7/8, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa.  
U. Ivarsson

9/8, torsdag
Skällinge: 18.00 Musik i väg-
kyrkan. Emma Åkesson, sång. 
U. Ivarsson

12/8, 11 sönd. ef. Trefaldighet 
Hunnestad: 9.30 Högmässa. 
JI/MB
Rolfstorp: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum JI/MB
Skällinge: 18.00 Kvällsmässa. 
Bandet ”Grain of Sand” spelar 
americanainspirerad musik.  
JI/MB

16/8, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund 
med konfirmanderna. AP/JI

19/8, 12 sönd. ef. Trefaldighet
Nösslinge: 9.30 Högmässa.  
U. Ivarsson/BS
Grimeton: 11.00 Gudstj. m. 
dopet i centrum. U. Ivarsson/
BS
Gödestad: 18.00 Kvällsmässa. 
U. Ivarsson/MB

26/8, 13 sönd. ef. Trefaldighet
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. 
AP/BS
Skällinge: 11.00 Gudstj.  
m. dopet i centrum. AP/BS
Hunnestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. AP/BS

30/8, torsdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

1/9 lördag
Rolfstorp: 11.00 Konfirmation 
Sommargruppen. AP, JI

2/9, 14 sönd. ef. Trefaldighet
Grimeton: 11.00 
KULGUDHögmässa. Lovsång, 
psalmerna på väggen, fika.  
AP/JI/BS

Nösslinge 11.00 Gudstj. m. 
dopet i centrum. U. Ivarsson/
MB
Rolfstorp: 18.00 Kvällgudstj. 
K-I Johansson/BS

9/9, 15 sönd. ef. Trefaldighet
Skällinge: 9.30 Högmässa.  
JI/MB
Hunnestad: 11.00 Gudstj. 
m. dopet i centrum. JI/MB
Rolfstorp: 18.00 
Kvällsgudstjänst. JI/MB

12/9, onsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. 
LA

Alkoholfritt vin
– På mässorna kl. 18.00  

är vinet alltid alkoholfritt

Glutenfritt bröd 
– Nattvardsbrödet är  

alltid glutenfritt



ÄÄÄÄÄNTLIGEEEN! För att det är en upplevelse 
man aldrig glömmer, plus att 
man får nya vinklar på hur 
livet ser ut.

Jag tycker att man ska bli konfirmand för att det va en så rolig tid vi konfirmander 
och ledare hade tillsammans under konfatiden. Alla läger och alla träffar lämnade 
man alltid med ett leende på läpparna och såg fram emot nästa gång vi skulle  
träffas. Så gemenskapen helt enkelt. ☺

Träffa samma eller andra folk utanför skolan. Lägren är bland det roligaste 
jag har varit med om under min konfatid och även i mitt liv. Det är mycket 
roliga grejer som sker under konfaträffarna

Hej! Jag tycker man ska konfirmera sig för man 
har det väldigt kul och man kommer sina vänner 
mycket närmare. Man får också veta en hel del som 
man inte trodde va sant om till exempel Jesus. Men 
det bästa var hur sjukt kul man hade tillsammans 
och konfirmandtiden var en fräck upplevelse.

Livet är fullt av stora frågor:  
Finns det någon för mig? Hur blir 
man lycklig? Är jag viktig? Vad 
händer med den som dör?
Under konfatiden får man chans att 
kolla lite extra på allt sånt där och 
möta kristendomens svar. Dessutom 
som en skön bonus får man göra en 
massa kul saker, träffa kompisar och 
åka på läger. I Himledalen börjar 
din konfatid i november.

Dags för konfirmation för dig som skall börja i 8an till hösten!
Varför gå och konfirmera sig? Så här säger några av de som 
konfirmerade sig ganska nyss: 

Informationsmöte och anmälan kommer när  
skolan börjat igen i augusti. Mer info kan du hitta  
på hemsidan svenskakyrkan.se/himledalen.

Barnkören i Hunnestads för-
samlingshem - måndag 10/9   
Himledalskören i Rolfstorps 
församlingshem torsdag 13/9   
Glorious i Hunnestads för-
samlingshem torsdag 13/9   
Kyrkidz (Barnrytmik) i 
Rolfstorps församlingshem 
måndag 17/9   
Rolfstorp/Skällinge barnkör  
i Skällinge församlingshem  
torsdag 20/9  
Välkommen att vara med i 
någon av våra körer!

Livskraft och livsglädje!
Välkommen till bibelstudie-
gruppen udda veckor i 
Hunnestads församlingshem 
kl. 10-11. Just nu läser vi den 
fantastiska boken  
”När träden avlövas ser 
man längre från vårt kök”. 
Den är skriven av en pappa 
som berättar om livet i en 
familj där två av barnen lider 
av en obotlig, dödlig sjukdom. 
Det låter som en dyster bok, 
men Thomas Sjödin som skri-
vit, förmedlar så mycket hopp 
och livskraft att det blir över 
till oss också. Välkommen! 
Efter sommaren startar vi 
igen 13/9. 

Är du nyfiken  
kontakta oss gärna:
Marina - Rolfstorp/Skällinge 
barnkör och Himledalskören  
0340-66 40 84 eller  
Bittan - Barnkören i Hunnestad 
och Glorious   
0340-66 40 88 
Li – Kyrkidz  
i Rolfstorps församlingshem  
0340-66 40 83
eller anmäl dig via vår hemsida  
www.svenskakyrkan.se 
/himledalen

HÖSTENS  
KÖRSTARTER:



Hej du som går i åk F-3 och välkommen till…

SOUL KIDz
Se mer på hemsidan  

Hej du som är 4-6 år och  
välkommen till rytmikgruppen

KYRKIDz 
Se mer på hemsidan: 

www.svenskakyrkan.se/himledalen

Fredag den 14 september  
tar vi bussen till stan för  
frukost i Apelvikshöjds ny- 
renoverade kyrka. Därefter 
bär färden ner till hamnen 
där M/S Clipper väntar för  
en fisketur på böljan blå  
mellan kl. 10.00 – 15.00.  
Om du vill fiska finns redskap 
att låna och du får naturligt-
vis ta med dig fångsten hem. 

Naturum på 
Getterön. Man  
kan upptäcka  
så mycket och  
får bra service.

Gabriella

Promenaden vid Bexells 
stenar. Det är ett bra trä-
ningspass och man kan 
stanna till och grilla vid 
vattnet. Öströö fårfarm 
med egen matsäck

Marie

Lekplatser  
och stranden  
med kaffetermos.  
Eller grilla i skogen.

Matilda och Erika

 Vilket är ditt bästa tips på gratis sommarnöje? 

FISKETUR!
Resan kostar 200 kr.  
Då ingår frukost, lunch,  
fika, bussresa och båttur. 
Anmälan till Li Almgren 
senast 31/8 med namn, tele,  
adress, påstigningsort och ev 
specialkost till 0340-664083 alt 
li.almgren@svenskakyrkan.se 
OBS! Begränsat antal platser!

HÄNG MED PÅ DRAGET  
I SKÄLLINGE! I år gör vi om Draget  
lite, från en öppen grupp till en fast grupp.  
Det betyder att du måste anmäla dig,  
max 20 barn per grupp. Först till kvarn!  
Kolla in på hemsidan för mer information. 
Draget  åk F-1 anmälan senast 31 augusti   
till Li Almgren på 0340-664083 
Draget åk 2-6 anmälan senast 31 augusti  
till Johannes Ivarsson 0340-664082

SOPPAN STARTAR IGEN  

4 SEPTEMBER

MILJÖRUTAN
Himledalens församling  
har andelar i vindkraft  
som motsvarar 40 %  
av församlingens  
elförbrukning

”Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott”  (Mos 1:31)



BETRAKTELSE 

Ta en sommarbild som  
berättar något om vem du är… 

Uppmaningen skulle kunna komma från 
en tävling i tidningen. Vi lever i en tid som 
är fylld av bilder. Bilder på andra, bilder på 
mig själv. Våra förfäder fick hugga in en 
streckgubbe i sten, men om mina barn hit-
tar min telefon obevakad är den fylld av 200 
bilder inom en minut. Ett tag skulle 
man ta fina bilder på sig själv: 
Pussmun, konstnärlig belysning. 
Kanske är det fortfarande så. Trä-
ningsselfies, soliga semesterbilder. 
Men lika ofta tycker jag nu att jag 
ser hur man tar fula bilder på sig 
själv: Grimaser och knasiga vinklar. 

Ta en sommarbild som berät-
tar något om vem du är. Vem är 
jag? Hur ser jag på mig själv? 
Duckface eller grimaserande, 
träningstajt eller mjukmagad? 
Vad säger bilderna om min bild 

av mig själv? Lyckad och oövervinnerlig? 
Misslyckad? Ironisk?

Hur ser jag ut i Guds ögon?  
Jag bläddrar i min Bibel och får svar.  
Man får gärna det från den Stora boken. 

Först säger Gud att jag är önskad.  
”Vi skall göra människor som är vår  
avbild, lika oss.” (1Mos1:26) ”Du såg  
mig innan jag föddes”, ”Du kände mig 
alltigenom” (Ps 139). 

Sedan toppar Han med att jag är älskad 
också! ”Så älskade Gud världen att han 
gav den sin ende son…” (Joh 3:16). Äls-
kad och värdefull: ”Du är dyrbar för mig, 
jag älskar och ärar dig” (Jes 43: 1-4).

Gud ser mig – det starka och fantastiska, 
men också det trasiga. Genomlyst av Gud 
men ändå älskad: ”Om jag går eller ligger 
ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. 
Innan ordet är på min tunga vet du, Herre 
allt jag vill säga. Du omger mig på alla 
sidor, jag är helt i din hand.” (Ps 139: 1-12)

Den finaste sommarbilden av dig ser du 
genom Guds ögon. 

Andreas Patriksson, präst

Ta en sommarbild  
som berättar något om vem du är...

”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


