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HIMLEDALENS FÖRSAMLING

Nytt från
DIN KYRKA

Tina och Anders  
kommer till Rolfstorps kyrka i juli 

Kyrkoherden på väg till ny församling 
– Tack och lycka till Andreas!

läs mer om sommarmusiken på sidan 6

Just nu sker mycket av församlingens verksamhet digitalt på grund av Covid-19.  
Gudstjänster sänds varje vecka, så gå in på hemsidan eller facebook. Mycket i det här 
bladet kan komma att ändras beroende på smittoläget och olika rekommendationer.



Årets pilgrimsvandring är planerad till 
söndag 14 juni. Vi vandrar från Nösslinge 
kyrka till Sällstorps kyrka, med lite omvägar 
blir det en sträcka på ungefär 2,5 mil. I år leds 
vandringen av Marie Lumsden från Varberg. 
Temat för vandringen är ”Förändring”.

Några hållpunkter:
08:00 morgonbön i Nösslinge kyrka
Ca 10:00 Pilgrimsmässa i Mäshult
Paus i Grimmareds församlingshem
18:00 Avslutande andakt i Sällstorps kyrka

Skjuts ordnas för den som vill ha hjälp att 
komma tillbaka till Nösslinge.  
Vill du åka med i bussen så hör av dig till 
Johannes Ivarsson 0340-664082, 
johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se. 
Annars är det bara att dyka upp i Nösslinge.

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

4 september bär det av till 
Skåne med Johannes och Li

Följ med på bussutflykt till vackra Skåne. 
Vi besöker bland annat Sofiero Slott och ser  
Josef Franks mönsterflora; en unik och spän-
nande blomstervärld. Fritt strövande i Sofieros 
underbara trädgårdar. Mer info om övriga stopp 
under dagen kommer på hemsidan och affi-
scher. Det blir en heldag och kräver att man kan 
gå på ojämnt underlag och promenadstigar. 

VÄXTMARKNAD
Kom och lämna dina plantor och  
sticklingar 16-17 maj på trappan  
på församlingshemmets ingång.
18-21 maj kan du sedan komma  
och köpa det som lämnats in.
Växterna står framme under 
taket. Självbetjäning.  
Betala gärna med Swish: 
123 579 22 13
Pengarna går oavkortat till för- 
samlingens hjälparbete i Estland.
Tack för ditt engagemang!

/Internationella gruppen

Pilgrimsvandring 

14 juni



”Hela skapelsen är 
som den allra under-

baraste bok eller bibel, 
där Gud beskrivit och 

målat av sig själv.”
Martin Luther,  

kyrkoreformator

”Frid lämnar jag kvar åt 
er… Känn ingen oro och 
tappa inte modet!”
Jesus, världens frälsare 
(Joh 14:27)

”Det skall bli skönt med sommar!  
Vi skriver brev, målar teckningar och  

håller kontakten med våra kompisar på 
olika sätt. Och så aktar vi oss för regn  – 

det tar lång tid för oss att torka!”
Vendela och Helmer, dockor på  

församlingens facebook

Vad har du att säga i dessa annorlunda tider?

Skällinge 3 – 9 augusti
Välkommen till Skällinge kyrka vid 
underbara Skällingesjön. Temat i år är 
”Ord på väg(g)en”. 
Det handlar om de bonader som finns i 
många hem. Bonader med visdomsord och 
tänkespråk, broderade, målade eller kanske 
tryckta. Vill du dela med dig av det du vore det 
kul. Det går bra att lämna namnade bonader 
på olika sätt. I Skällinge affär, efter en guds-
tjänst i Skällinge kyrka eller så hör du av dig till 
Marie Edespong 076-930 59 39 eller Dagmar 
Weberup 070-895 24 69 så hjälper de dig.

Kyrkorna öppna kl. 13-17.  
Andakt kl. 15:00

Rolfstorp 1 – 19 juli
Välkomna till den medeltida kyrkan  
i Rolfstorp, inbäddad i det vackra  
kuperade landskapet.
I kyrkan kan både medeltida väggmålningar 
och den omtalade rosen beskådas. 

Förra sommaren hade vi en lyckad kyrkogårds-
vandring på gamla kyrkogården i Skällinge.  
Vi planerar nu att fortsätta där vi slutade. 
Samling vid kyrkdörren. Välkomna!

KYRKOGÅRDSVANDRING  

Skällinge 4 aug kl. 18:00

De planerade musikgudstjänsterna  
för vägkyrkorna hittar du under  
sommarmusiken på sidan 6.

Vägkyrkor



Välkommen till Gudstjänst i Himledalens församling

Obs! När detta skrivs präglas 
verksamheten mycket av corona- 
pandemin. Det kan innebära 
stora förändringar i gudstjänst-
listan. Håll dig uppdaterad på 
hemsidan eller facebook.

17/5, Bönsöndagen
Digital gudstjänst sänds från
Skällinge: 11.00

21/5, Kristi himmelsfärds dag
Nösslinge: 14.00 
Friluftsgudstjänst vid kyrkan. 
Inställt vid regn. Tänk på att 
hålla avstånd. JI. Ta med något 
att sitta på. 

24/5 Söndagen före Pingst
Digital gudstjänst sänds från
Hunnestad: 11.00

31/5, Pingstdagen 
Digital gudstjänst sänds från
Rolfstorp: 11.00 Musik  
med Jennyli Gustafsson  
och Gun Svensson.

2/6, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

7/6, Heliga Trefaldighets dag 
Gödestad: 9.30 Högmässa. AP
Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst. AP
Nösslinge: 18.00 Kvällsmässa. 
AP

11/6, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. 
LA

14/6, 1 sönd. ef  Trefaldighet
Pilgrimsvandring. Skällinge till 
Sällstorp. Se 
www.svenskakyrkan.se/himle-
dalen eller HN/VP. 
Nösslinge: 8.00 Morgonbön. JI

Mäshult: ca 10.00 
Pilgrimsmässa. Mässans starttid 
beror på pilgrimsvandringens 
förutsättningar.  JI/AP/RA
Hunnestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. LA.

18/6, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. JI

20/6, Midsommardagen
Rolfstorp: 9.30 Högmässa. 
Annelie Carlsson – sång. JI
Grimeton: 11.00 Gudstjänst JI

21/6, Den helige Johannes 
döparens dag
Skällinge: 16.00 
Midsommarmässa. H. Ivarsson 
Gödestad: 18.00 
Temafriluftsgudstjänst i kyrkoru-
inen ”Skapelsen”. Mellami spelar 
och sjunger. H. Ivarsson

25/6 torsdag
Gödestad 18.00 Sommarmusik 
i Gödestad. Tongivarna spelar 
och sjunger. Motorträff från 
kl. 16.00. Damma av finbilen, 
traktorn eller mopeden och var 
med! JI

28/6, 3 sönd. ef. Trefaldighet
Hunnestad: 9.30 Högmässa JI
Nösslinge: 11.00 Gudstjänst. 
Café Kreativ i Nösslinge har avs-
lutning. JI, LA
Rolfstorp: 18.00 
Kvällsgudstjänst. JI

Vägkyrka i Rolfstorp 1-19/7. 
Kyrkan öppen 13-17 med andakt 
kl. 15.00. 

2/7, torsdag
Rolfstorp: 18.00 Musik i 
vägkyrkan. Monica Bengtsson 
musicerar. M. Th-Jonsson

4/7 lördag
Nösslinge: 18.00 Helgsmålsbön 
med musik. ”Lyrisk ton” – ett 
musikprogram med klarinett, 
flöjt och sång. M. Th-Jonsson

5/7, 4 sönd. ef. Trefaldighet
Grimeton: 9.30 Högmässa.  
M. Th-Jonsson
Gödestad: 11.00 Gudstjänst  
M. Th-Jonsson
Skällinge/Mäshult: 
18.00 Friluftsgudstjänst På 
Mäshult. Kom och var med! 
Önskepsalmer! Sjung din favor-
it! M. Th-Jonsson. Se hemsidan 
för vägbeskrivning

7/7, tisdag
Ekekullen: 15.00 Andakt i väg-
kyrkan. M. Th-Jonsson.

9/7, torsdag
Rolfstorp: 18.00 Musik i väg-
kyrkan. Sång och musik med 
Johansson och Wall.  
M. Th-Jonsson

12/7, Apostladagen 
Nösslinge: 9.30 Högmässa.  
M. Th-Jonsson
Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst  
M. Th-Jonsson
Hunnestad: 18.00 Kvällsmässa. 
M. Th-Jonsson

16/7, torsdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund.  
P. Hasselström
Rolfstorp: 18.00 Musik i väg-
kyrkan. Duo D&D – musik för 
tio strängar. P. Hasselström

18/7 lördag
Nösslinge: 18.00 Helgsmålsbön 
med musik. Anja Lagerqvist och 
Jakob Torstadius medverkar.  
U. Ivarsson



HIMLEDALENS FÖRSAMLING 
Kyrkvägen 2, 432 97 Rolfstorp 
tel exp 0340- 66 40 86
AP = Andreas Patriksson, kyrkoherde,
JI = Johannes Ivarsson, komminister
LA = Li Almgren, diakon
DG = Douglas Gustavsson, ung resurs
MB = Kantor Marina Bengtsson
RA = Kantor Rigmor Andersson
GJ = Kantor Gunnel Jansson

19/7, 6 sönd. ef. Trefaldighet
Gödestad: 9.30 Högmässa.  
U. Ivarsson.
Skällinge: 11.00 Gudstjänst.  
U. Ivarsson
Grimeton: 18.00 
Kvällsgudstjänst. U. Ivarsson

23/7, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst.  
U. Ivarsson

26/7, Kristi förklarings dag
Rolfstorp: 9.30 Högmässa.  
P. Hasselström
Hunnestad 11.00 Gudstjänst  
P. Hasselström
Nösslinge: 18.00 
Kvällsgudstjänst. P. Hasselström

2/8, 8 sönd. ef. Trefaldighet 
Skällinge vägkyrka öppnar 3/8. 
Kyrkan öppen 13-17 hela veckan 
med andakt 15.00. Mer info på 
hemsidan
Skällinge: 9.30 Högmässa. JI
Grimeton: 11.00 Gudstjänst  
A. Åström
Gödestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. A. Åström

4/8, tisdag
Ekekullen: 10.30 Mässa. JI

6/8, torsdag
Skällinge: 18.00 Musik i 
vägkyrkan. Göran och Frida 
Svenningsson sjunger och spe-
lar. JI

8/8 lördag
Nösslinge: 18.00 Helgsmålsbön 
med musik. Sibbarps spelman-
slag. A. Åström

9/8, 9 sönd. ef. Trefaldighet
Hunnestad: 9.30 Högmässa.  
P. Hasselström
Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst.  
A. Åström
Skällinge: 18.00 
Kvällsgudstjänst med sånggrup-
pen Gott folk. JI

13/8, tisdag
Ekekullen: 10.30 Bibelstund. 
LA

16/8, 10 sönd. ef. Trefaldighet 
Gödestad: 9.30 Högmässa. JI
Nösslinge: 11.00 Gudstjänst JI
Grimeton: 18.00 
Kvällsgudstjänst. JI

20/8, torsdag
Ekekullen: 10.30 Gudstjänst. JI

22/8, lördag
Rolfstorp: 11.00 Konfirmation. 
JI

23/8, 11 sönd. ef. Trefaldighet
Rolfstorp: 9.30 Gudstjänst.  
P. Hasselström
Skällinge: 11.00 Högmässa med 
de nykonfirmerade. JI 
Hunnestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. U. Ivarsson.

30/8, 12 sönd. ef. Trefaldighet
Nösslinge 9.30 Gudstjänst. JI
Grimeton: 11.00 Gudstjänst.  
U. Ivarsson 
Gödestad: 18.00 
Kvällsgudstjänst. JI

MILJÖRUTAN

HURRA!
Himledalens  
församling har nu  
klarat högsta nivån -  
Fas 3 i Svenska kyrkans 
miljöarbete.

Se stolta  representan-
ter ta emot diplomet 
av Göteborgs stift  
i Grimetons kyrka  
20 juni 11.00

CAFE KREATIV 
i Nösslinge hembygdsgård  
26-28 juni 
Fika, skapa, mysa, bada, vara 
tillsammans! Fast kanske på  
lite distans. 
Ta med ett eget lakan att  
sitta och pyssla på.
Vi avslutar i gudstjänsten med  
fika på ängen vid Nösslinge kyrka.
Lämna gärna en intresseanmälan  
till li.almgren@svenskakyrkan.se



Sommarmusik
FRILUFTSGUDSTJÄNSTER
Söndag 31/5  
Pingstdagen, digital gudstjänst.
Gun Svensson och Jennyli  
Gustafsson medverkar

Söndag 21/6  
Den Helige Johannes döparens dag 
Kyrkoruinen i Gödestad 18.00  
Mellami sjunger och spelar

SÅNG OCH MUSIK VID 
KVÄLLSGUDSTJÄNST
Söndag 5/7  
4:e söndagen efter Trefaldighet 
Mäshult 18.00. Önskepsalmer – 
kom och önska din favoritpsalm

Söndag 9/8 9:e efter Trefaldighet 
Skällinge kyrka 18.00. Sånggrup-
pen ”Gott Folk” medverkar

MUSIK I VÄGKYRKAN
Gödestads kyrka,  
torsdag 25/6 kl 18.00.  
Tongivarna – sång och musik    

Rolfstorps kyrka, torsdag 2/7  
kl 18.00. Monica Bengtsson, 
kantor i Träslöv, musicerar

Rolfstorps kyrka, torsdag 9/7  
kl 18.00. Sång och musik med 
”Johansson & Wall”

Återbruka mera är temat för Sommarens bästa 
häng. Vi skejtar och trixar med kickbikes för den 
som vill eller pysslar sjöjungfrur och korallrev. Vi 
äter mellis och har det bra! Håll utkik efter mer info 
på affischer och hemsidan.

Rolfstorps kyrka, torsdag 16/7  
kl 18.00. ”Musik för tio strängar” 
med Duo D&D - Kristina Didriks-
son, cello och Anders Delin, gitarr

Skällinge kyrka, torsdag 6/8  
kl 18.00. Frida och Göran Sven-
ningsson sjunger och spelar

HELGSMÅLSBÖNER
Nösslinge kyrka, lördagar 18.00 
4/7 ”Lyrisk ton” – ett musikpro-
gram med Bengt-Ove Gunnars-
son, klarinett, flöjt, sång och Bo 
Haraldsson, gitarr

18/7 ”Ett öppet hjärta” – sång 
och musik med Anja Lagerqvist 
och Jakob Torstadius. Med sånger 
på svenska som talar till öppna 
hjärtan lämnar Anja Lagerqvist 
ingen oberörd. Tillsammans med 
sin man Jakob Torstadius framför 
hon sina egenskrivna låtar som 
handlar om  
livet och  
hennes tro  
på Gud.

8/8 – Musik i folkton  
med Sibbarps spelmanslag

SOMMARLOVSSKOJ V 33



Dags för konfa för dig som skall börja 8:an till hösten
I mitten av september startar konfirmationstiden 
för dig som är född 2006. Vi börjar med kick off 
dag på Påarps gård och kör sedan vidare med en 
massa goa aktiviteter. Två läger, ett på vintern och 
ett nästa vår, gudstjänster, bra  snack om livet och 
Gud. Konfirmationen blir nån gång i maj 2021. 
Mer info får du på vårt: Informationsmöte i 11/6 
18:00 i Rolfstorps kyrka. 
Du kommer också få info i brevlådan.

Oj så skoj! Snart är det 
en ny termin med grupper för 
stora och små. Håll utkik på 
hemsidan och fb för mer info 
– eller spana in det superfina 
häftet som församlingen skick-
ar ut i början av höstkanten.

”Efter nästan 15 år har det 
blivit dags för mig att söka 
en ny tjänst”, så skriver 
kyrkoherde Andreas. Han 
fortsätter: ”Det har varit en 
härlig tid här i Himledalen 
för både mig och familjen 
och vi har så många goda 
minnen. Himledalen var den församling där 
jag hade min första tjänst och så många un-
derbara människor jag fått träffa här! Tack alla 
församlingsbor, förtroendevalda och sist men 
inte minst, medarbetare.  Jag har fått tjänst 
som kyrkoherde i Sätila-Hyssna pastorat och 
börjar där i slutet av sommaren. Jag arbetar 
kvar fram till mitten av juni ungefär”. När Co-
ronapandemin lagt sig och vi kan fira guds-
tjänst som vanligt igen blir det avtackning. 
Församlingen håller just nu på med processen 
att anställa en ny kyrkoherde. 

Nya och gamla ansikten…  
personalbyte i Himledalen…

Tack Andreas! 
Vi har haft förmånen att under vår tid 
som förtroendevalda verka tillsammans 
med tre mycket duktiga och kompetenta 
ledare - Bertil Alling, Maria Ottensten och 
nu Andreas Patriksson.  Nu är det Andreas 
tur att gå vidare till fru Marias hemtrakter. 
Församlingen har en mycket god stämning 
bland personal, förtroendevalda, alla som 
på något sätt är engagerade i kyrkans verk-
samhet och alla församlingsmedlemmar. 
En av anledningarna till detta är säkert ett 
bra ledarskap. Församlingen har också rik-
lig verksamhet och de allra flesta stannar 
kvar som medlemmar hos oss. Utöver alla 
mjuka frågor har det skett mycket med 
våra fastigheter under Andreas snart 15 år 
hos oss.  Varmt tack Andreas för allt gott 
du gjort för Himledalens församling och 
lycka till i Sätila.

Evald Corneliusson, ordförande i fullmäktige 
Tore Gunnesson, ordförande i kyrkorådet



”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 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

Paus! För att sedan 
dra stråt till stacken
– ”Ojojoj! Vad tungt barr detta var, sa myran 

Ismael till sin kompis nyckelpigan Adalia.”

– ”Men Ismael, ska du verkligen ta det där 
barret? Det kommer du aldrig orka!”

– ”Jodå! Det går!”

– ”Men det är ju minst tio låååånga meter 
kvar? Och vi har ju inte de längsta benen 
heller, för den delen. Så det tar ju sin stund. 
Du kanske måste ta en paus?”

– ”Ja, och då får det göra det. Jag vill och jag 
ska!”

Fem meter senare så inser Ismael att han 
kanske inte kan bära barret, även om han så 
gärna ville. Nu var det dags för Ismael att vila. 
Ladda upp batterierna.

Sommaren är en tid, precis som för Ismael, att 
få vila. Släppa det som man bär på, det som 
blir för jobbigt om man bär på för länge. Se-
mester och vila upp sig, så man kan ta nya tag.

Samtidigt kan sommaren dra med sig krav, att 
när man ändå har semester ska man hinna 
med att åka på utflykter, måla huset, tvätta 
fönster, åka och bada och allt vad det kan vara.

– Vad var det jag sa Ismael!? Vad ska du göra 
nu då, när du ändå är ledig? Nu när du ändå 
tagit en paus? 

– Jag ska vila! Göra det jag tycker om att göra 
och ladda batterierna, så att jag orkar ta 
barret hela vägen till stacken!

Ismael, han har förstått grejen. Alla har sina 
egna sätt att ladda sina batterier. Vissa åker på 
utflykter, andra ligger hemma och läser en bra 
bok, och andra håller på i trädgårdslandet. 

– ”Jahopp du Adalia! Nu har jag ätit mycket 
gott, och tagit min välbehövliga paus, så 
nu du, nu kan jag fortsätta dra mitt strå till 
stacken!”

Visst har Adalia en poäng? Att när man ser nå-
gon som man tror har lastat på sig för mycket 
prata med den personen och liksom visa vägen 
till pausen för att personen ska orka med det 
hela. Vara ett stöd under hela vägen.  Gud är 
med oss när vi går, och delar mer än gärna det 
vi bär på. Och visar riktningen.

Douglas Gustafsson Ung resurs

BETRAKTELSE 


