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Verksamheten beror av bönen och gudstjänsten,
och varje stor som liten gåva.

Rundbrev 1
2013

Föreståndaren	 har	 ordet
När det var som allra mörkast hängde du på korsets stam.
När det blev som allra ljusast steg du själv ur graven fram.
När det var som allra mörkast steg du ner i död och natt.
Påskens morgon kom med solsken, allt blev levande och glatt.
När det är som allra mörkast och vår väg är tung och grå
står du jämte oss i mörkret, känner vi din hand ändå.
När det är som allra mörkast och vårt liv har nått sitt slut
blir det snart som allra ljusast, för du oss ur graven ut.

Påskfirande	 28/3-1/4
Skärtorsdag	 kl.	 19.00:	 Skärtorsdagsmässa	 med	 Fotatvagning.
Långfredag	 kl.	 11.00:	 Långfredagsgudstjänst,	 kl.	 15.00:	 Korsandakt,	 kl.	 
18.00:	 Gravläggningsgudstjänst.
Påskdagen	 kl.	 05.00:	 Påskgryningsmässa,	 kl.	 11.00:	 Påskhögmässa.
Annandag	 påsk	 kl.	 11.00:	 Högmässa.

Konfirmandläger	 12-14/4	 och	 17/6-14/7
Årets	 konfirmander	 samlas	 i	 april	 till	 sitt	 andra	 helgläger	 och	 i	 juni-juli	 blir	 
det	 fyra	 veckors	 läger.

Psalmer i 90-talet: 848
Denna	 psalm	 av	 vår	 förre	 biskop	 Jan	 Arvid	 Hellström	 talar	 på	 ett	 mycket	 
fint	 sätt	 om	 den	 kontrast	 som	 ligger	 i	 den	 del	 av	 kyrkoåret	 som	 vi	 nu	 
befinner	  oss	  i.	  Fastan 	  –	  Stilla	  veckan 	  slutar 	  ju	  i 	 det	  totala	  mörkret 	 på	 
Långfredagen, 	  medan 	  Påskdagens 	  morgon 	  bryter 	  in 	  med 	  det 	  ljusa	 
glädjebudskapet: 	  - 	  Kristus 	  är 	  uppstånden 	  från 	  de 	  döda. 	  – 	  Ja, 	  Han 	  är	 
sannerligen	 uppstånden.	 Halleluja!
Det	 som	 betonas	 i	 psalmen	 är	 hur	 kontrasten	 mellan	 mörkret	 och	 ljuset	 
på	 Långfredagen	 –	 Påskdagen	 får	 betyda	 något	 för	 oss	 när	 livet	 för	 oss	 är	 
som 	  allra 	 mörkast 	 – 	  då 	  finns 	  Han 	  som 	  gått 	 genom 	 dödens 	 mörker 	 till	 
uppståndelsens	 ljus	 vid	 vår	 sida.	 Vi	 får	 låta	 ljuset	 från	 Honom	 belysa	 vår	 
väg,	 även	 när	 vi	 vandrar	 i	 ”den	 mörkaste	 dal”.

Föräldradag	 14/4
Föräldranätverket 	 Eunike 	 inbjuder	 till	 en	 dag	 med	 undervisning	 av 	 CarlHenrik	 Karlsson.

Pingstretreat	 17-19/5
Retreatledare:	 Mikael	 Löwegren,	 Ryssby.	 Möjlighet	 att	 stanna	 till	 Annandag	 Pingst	 20/5	 med	 mässa	 kl.	 8.30.

Sång-	 och	 musikläger	 2-6/7
För 	  barn 	  10-14 	  år. 	 Joel 	  Samuelsson	  m.fl. 	  leder 	  musiken, 	  och 	  har	 
fritidsledare	 på	 plats.	 Årets	 höjdpunkt	 på	 Hjelmserydsstiftelsen	 för	 barnen!

Påskens	 budskap	 är	 ett	 budskap	 som	 har	 förändrat	 många	 människors	 liv	 
och 	  det 	  är 	  ett 	  budskap 	  som 	  kan 	  förändra 	  ditt 	  liv. 	  Det 	  fantastiska	 
budskapet	 är:	 Döden	 är	 besegrad.	 Livet	 har	 vunnit.	 Djävulen	 –	 den	 onde	 
är	 besegrad.	 Guds	 kärlek	 har	 vunnit.	 	 Gud	 själv	 –	 Han	 som	 är	 världens	 ljus	 
har 	  besegrat 	  alla 	  mörkrets 	  makter 	  och 	  Hans 	  seger 	  får 	  vi 	  räkna 	  oss	 
tillgodo. 	  För 	  Jesu 	  döds 	  och	  uppståndelses 	  skull 	  är 	 vi 	 inte 	 längre 	  slavar	 
under	 ondskans	 makter	 utan	 kan	 få	 del	 av	 livet	 och	 ljuset	 i	 Guds	 rike.
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Kommande	 arrangemang
Den	 mest	 aktuella	 informationen	 hittar	 du	 på	 vår	 hemsida:
	 www.hjelmserydsstiftelsen.nu

Retreat	 1-3/3
Retreatledare:	  Kyrkoherde 	 Pär-Magnus 	  Möller,	  Värnamo. 	  Retreaten	 
inleds	 på	 fredagen	 med	 kvällsmat	 klockan	 18.30	 och	 avslutas	 efter	 
middagen	 på	 söndagen	 ca	 14.30.	 Kostnad	 1.100:-.

Pastoralteologisk	 dag	 7/3
Om	 församlingsbyggande	 och	 teologi	 kring	 nattvarden	 och	 dopet.	 Vi	 
kommer	 att	 tillsammans	 tala	 om	 Hur	 de	 två	 hör	 samman	 och	 hur	 de	 
är	 kyrko-/församlingsskapande.
Medverkande:	 Peter	 Bexell	 och	 Marco	 Aldén.

Bonadsmålning	 och	 Bibliska	 figurer	 15-17/3
Vi 	  arbetar 	  med 	  änglabilder 	  enligt 	  den 	  sydsvenska 	  bonadsmålningstraditionen	 i	 äggtempera	 på	 bomulls-	 eller	 linneväv.
Kursledare:	 Gunilla	 Fransson,	 bildlärare
Parallellt	 med	 denna	 dag	 ställs	 scener	 med	 Bibliska	 figurer.
Kursledare:	 Helena	 Thelin.

Att	 läsa	 Dostojevski	 16-17/3
Ett 	  dygn 	  i 	  Dostojevskijs 	  gränsland 	  – 	  gränslandet 	  mellan 	  Ryssland,	 
Europa 	  och 	  Norden. 	  Vi 	  läser 	  tillsammans 	  delar 	  av 	  novellen	 
“Anteckningar	 från	 källarhålet”.	 

Arbetshelg	 15-17/3
Styrelse	 och	 gäster	 gör	 praktiska	 insatser.

Stilla	 dagar	 i	 Stilla	 veckan	 25-28/3
Daglig 	  mässa	  kl. 	  8.30	  och 	  meditation 	  kl.	  12.00,	 p. 	 Göran 	 Gerdås,	 p.	 
Bertil	 Olsson.	 Kom!
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Fastan	 som	 en	 förberedelsetid	 för	 påsken	 är	 till	 för	 att	 vi	 skall	 få	 tid	 att	 
inse	 det	 stora	 Gud	 har	 gjort	 för	 oss	 i	 Jesus	 Kristus.	 Han	 ser	 inte	 genom	 
fingrarna	 med	 vår	 synd	 och	 brist.	 Men	 Han	 älskar	 oss	 så	 att	 Han	 offrar	 
sin	 Son,	 som	 lider	 de	 konsekvenser	 som	 hela	 mänsklighetens	 avfall	 har	 
förorsakat.	 Därför	 att	 Han,	 den	 enda	 syndfria	 människan,	 lider	 för	 oss	 alla	 
besegras 	  döden 	  och 	  djävulen. 	  Döden 	  kan 	  inte 	  behålla 	  Honom. 	  Han	 
uppstod 	  och 	  Han 	  lever. 	  Och 	  vi 	  får 	  leva 	  genom 	  Honom. 	  Påskdagens	 
morgon	 förebådar	 uppståndelsens	 morgon,	 där	 livet	 slutgiltigt	 har	 vunnit.	 
Han	 Lever!	 Vi	 ska	 också	 leva!	 Halleluja!
Bertil	 Olsson,	 Tf	 föreståndare

Från	 styrelsen
Under	 det	 gångna	 året	 har	 våra	 inkomster	 från	 gästhemsverksamheten	 
varit	 betydligt	 lägre	 än	 tidigare	 år.	 Även	 gåvor,	 kollekter	 och	 anslag	 har	 
varit	  lägre 	  än 	  tidigare	  år. 	 Men 	  våra 	 kostnader	  för 	 personal,	 fastigheter	 
m.m.	 har	 inte	 minskat	 i 	 samma	 utsträckning.	 När	 vi	 nu	 sammanställer	 
2012	 års	 redovisning	 visar	 den	 på	 ett	 underskott	 på	 nästan	 274	 000,	 
och	 ett	 negativt	 kapital	 nästan	 på	 260	 000.
Detta	 visar	 på	 den	 kris	 vi	 befinner	 oss	 i.	 I	 längden	 är	 det	 ohållbart	 att	 driva	 
verksamheten 	  vidare 	  om 	  vi 	  inte 	  får 	  gäster 	  och 	  gåvogivare 	  i 	  den	 
utsträckning,	 som	 behövs	 för	 driften	 och	 underhållet	 av	 våra	 fastigheter.	 
Styrelsen	 har	 därför	 beslutat	 att	 ytterligare	 minska	 personalstyrkan.	 Erik	 
Högman 	  är 	  uppsagd 	  p.g.a. 	  arbetsbrist, 	  som 	  det 	  heter 	  när 	  det 	  saknas	 
medel	 att	 betala	 löner.	 Brist	 på	 arbetsuppgifter	 finns	 däremot	 inte.
Detta 	  rundbrev 	  går 	  ut 	  till 	  ca 	  1	 000 	  mottagare. 	  Kan 	  hälften 	  av 	  dessa	 
skänka	 1	 000	 kr	 var,	 så	 skulle	 det	 bli	 ett	 välkommet	 bidrag	 för	 att	 kunna	 
driva	 verksamheten	 vidare.	 Vi	 vädjar	 därför	 till	 alla	 våra	 vänner	 –	 pröva	 
dina 	  möjligheter	  att 	  stödja 	  oss 	  så 	  att	  verksamheten 	  kan 	  fortsätta 	  och	 
även	 i	 framtiden	 vara	 ett	 redskap	 för	 människors	 möte	 med	 Guds	 kärlek.
Styrelsen

"Ett stort och varmt tack till alla våra givare för förböner och gåvor som är
förutsättningen för vårt liv och vårt arbete på stiftelsen."
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En	 miljö	 för	 rekreation	 och	 andlig	 uppbyggelse

Vill	 du	 komma	 hit	 som	 arbetande	 gäst?	  Vi	 behöver	 hjälp	 

Vi	 ber	 tideböner	 och	 firar	 mässa	 i	 1100-talskyrkan.

med	 praktiska	 insatser	 på	 många	 områden.	 Ibland	 har	 vi	 gemensamma	 
arbetsdagar.

Vi	 firar	 högmässa	 varje	 sön-	 och	 helgdag	 kl.	 11.00,	 vecko-mässa	 
på	 tisdagar	 kl.	 08.30	 och	 på	 torsdagar	 kl.	 18.00,	 laudes	 (morgonbön)	 
kl.	 08.30,	 completorium	 (bön	 vid	 dagens	 slut)	 kl.	 20.30	 dagligen,	 och	 
vesper	 (aftonbön)	 kl.	 18.00	 på	 helgdagsaftnar	 och	 helgdagar.	 Kyrkan	 är	 
öppen	 varje	 dag.

Bibelstudium	 efter	 mässan	 varje	 torsdagskväll.	 Vi	 inleder	 med	 enkelt	 

Vi	 önskar	 oss	 en	 röjsåg,	 dammsugare,	 färgskrivare,	 nya	 filtar	 (vi	 ger	 

tips 	  om 	  färgval), 	  sängtoppar 	  samt 	  en 	  tapetserares 	  tid 	  och 	  hjälp 	  med	 
renovering	 av	 möbler,	 konkordanser	 och	 synopser	 på	 svenska.

Rundbrevet	 som	 mail?	 Vi	 ber	 alla	 som	 kan	 tänka	 sig	 att	 ta	 emot	 
rundbrevet	 som	 mail	 att	 meddela	 sin	 mail-adress	 till	 oss.

fika.	 Texter	 ur	 evangelieboken.

Husfolket	 hälsar
Vår	 förbönsgemenskap	 –	 actio	 evangelica
Hjelmserydsstiftelsen	 beror	 av	 medbedjare	 som	 ber	 med	 stiftelsen.	 Som	 
medbedjare	 i	 AE	 ger	 du	 också	 regelbundet	 till	 stiftelsen.	 AE-medlemmar	 
har 	  viss 	  rabatt 	  på 	  kost 	  och 	  logi 	  och 	  vi 	  ber 	  för 	  AE:s 	  medlemmar 	  vid	 
aftonbönen	 varje	 kväll.

Resan	 hit	 går	 med	 buss	 till	 grinden	 eller	 med	 tåg	 till	 Stockaryd,	 fem	 km	 
härifrån.

Boka 	  gärna 	  egna 	  dagar	  t.ex.: 	  Alpha-helg, 	  bönegruppsdygn,	 
syföreningsresa,	 50-årsmiddag.	 Vandrarhemmet	 är	 öppet	 hela	 året.

Stuguthyrning	  är	 det	 senaste	 tillskottet	 i	 vår	 verksamhet.	 Klockargården	 hyrs	 ut	 veckovis.	 Stugan	 rymmer	 8	 bäddar.	 Den	 ligger	 500	 meter	 
från	 kyrkan	 och	 utan	 störande	 trafik.
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Från	 husfolkets	 horisont	 vill	 vi	 berätta	 om	 julfirandet,	 där	 centrum	 är	 Guds	 
människoblivande	 med	 mysteriet	 i	 julnatten,	 där	 vi	 som	 alltid	 fick	 samlas	 i	 
tidebön	 och	 mässor	 och	 möta	 Jesusbarnet.	 Inne	 i	 prästgården	 framförde	 
gäster 	 och 	 husfolk 	 ett 	 “julspel”	  på	  julaftonens 	 eftermiddag. 	 Det	  ger	 en	 
speciell 	  och 	  obeskrivbar 	  upplevelse 	  att 	  själv 	  få 	  vara 	  med 	  och 	  gestalta	 
julevangeliet.
Nu	 ser	 vi	 närmast	 fram	 mot	 fasteretreat,	 som	 Pär	 Magnus	 Möller,	 kyrkoherde	 i	 Värnamo	 leder.	 I	 Stilla	 Veckan	 vill	 vi	 ge	 möjlighet	 till	 stilla	 dagar	 
med	 daglig	 mässa	 och	 ledd	 meditation	 	 för	 att	 sedan	 gå	 in	 i	 påskens	 mysterium.	 I	 övrigt	 jobbar	 vi	 med	 att	 fräscha	 upp	 våra	 hus.	 Tisdagar	 har	 blivit	 
lite	 av	 gemensamma	 arbetsdagar.	 Välkommen	 att	 ta	 del	 i	 arbetsgemenskapen.
Vi	 fortsätter	 att	 arbeta	 med	 fokus	 på	 vår	 andliga	 miljö.	 Vi	 vill	 också	 förnya	 
rundbrevet	 som	 ni	 ser.	 Hela	 vår	 tillvaro	 här	 är	 liturgi	 och	 diakoni	 –	 tjänst	 i	 
kyrkan	 och	 tjänst	 för	 medmänniskor.
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