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Föreståndaren har ordet

En levande kyrka -
vad kännetecknar den?

Den har en levande Herre! Det barn, vars födelse vi firar nu i juletid,
är inte bara en historisk person som levt en gång och efterlämnat
minnet av en god och vis människa. Han har lidit och dött för att
utplåna vår synd och brist och Han har uppstått och lever för alltid.
Han sitter nu på Faderns högra sida och ber för oss och längtar
efter att en gång få hälsa oss välkomna till sitt fullkomliga rike.

Det är en levande gemenskap! En gemenskap förutsätter att man
har kontakt med varandra. En levande kyrka samlas ofta för att
möta sin Herre i ordet, bönen och vid nattvardsbordet. Den kyrka
som upphör att fira gudstjänst är inte längre levande.

Den lär känna sin Herre! ”Ordet blev människa och bodde ibland
oss” Jesus är det levande ordet som talar till oss om himmelska
ting. I Bibeln och i kyrkans undervisning lär vi känna Honom mer
och mer. Det gemensamma och enskilda studiet av Bibeln är
livsviktig för kyrkan.

Den lever i kärlekens tjänst! En kyrka som inte bryr sig om den
som har hamnat i utanförskap lever inte i gemenskap med
kärlekens Herre. Kyrkan och varje enskild kristen måste satsa
resurser på att stödja människor som på olika sätt har det svårt.

Den vittnar om sin Herre! ”Vi för vår del kan inte låta bli att tala om
det vi sett och hört” Apostlarnas vittnesbörd inför Stora rådet
måste vara kyrkans vittnesbörd i alla tider, som ger oss frimodighet
att vittna om vår Herre. Det uppdraget gäller lika väl här hemma i
vår närhet, som långt där borta i främmande länder.

En levande kyrka firar gudstjänst, undervisar i kristen tro, utför
kärlekens tjänst och vittnar om sin levande och uppståndne Herre.

Bertil Olsson, Tf föreståndare

Från Husfolket
Söndagen den 19/10 firade vi 80-årsjubileet av Gamla Hjelm-
seryds kyrkas återinvigning, då prosten Paul-Ragnar Melin,
Jönköping, och skolkantorn Lennart Petersson, Hjälmseryd,
berättade om bakgrunden till återuppbyggnaden. Vi gick också på
en kyrkogårdsvandring. Flera med anknytning till dem som var med
1934 mötte upp och bidrog med minnen vid middagen.

Under det gångna året har en ny väg byggts mellan Gamla
Hjälmseryd och Stockaryd. Den invigdes 1/11 av landshövdingen.
Den nya vägen innebär för oss att det blir mindre trafik av stora
timmerbilar, som bromsar in vid Stiftelsen och att vi får en
behagligare promenadväg till badet.

Under hösten har Simon Rye-Danjelsen varit volontär på Hjelm-
serydsstiftelsen. Under vintern kommer han att finnas hos oss
några korta perioder, men till våren återkommer han mer
stadigvarande.

Med den reducerade personalstyrka som vi nu har betyder det
mycket att det finns ytterligare någon medhjälpare stadigvarande
på Stiftelsen.

Så önskar vi er alla en välsignad Kristi födelses fest och ett nytt år
2015 i Jesu namn.

Bertil, Maria, Jonas, Birgitta och Simon
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Välkommen till Hjelmserydsstiftelsens gästhem i den
gamla prästgården.Vi vill vara en miljö för rekreation och
andlig uppbyggelse.

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 helg-
dagsaftnar och helgdagar. Kyrkan är öppen varje dag.

Bibelstudium efter mässan varje torsdagskväll, med texter ur
evangelieboken.

Boka gärna egna dagar t.ex.: Alpha-helg, bönegruppsdygn,
syföreningsresa, 50-årsmiddag, retreater.

Vill du komma hit som arbetande gäst? Vi behöver hjälp
med praktiska insatser på många områden.

Resan hit går med buss till grinden eller med tåg till Stockaryd,
fem km härifrån. Jönköpings Länstrafik - tel. 0771-444333.

Kom ihåg att Eva Spångbergs Björkelund finns i vår närhet och
gärna välkomnar gäster. Tel. 0382-25047.

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.

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

Kommande arrangemang

Den mest aktuella informationen hittar du på vår hemsida:
 www.hjelmserydsstiftelsen.nu

Julfirande 23-28/12
Fira Jesu födelses fest i gemenskap. Stanna så många dagar som
du önskar. Värdpar: Maria och Thomas Holgersson. Juldagen kl.
15.00 serveras julbord (Pris 190:-). På Juldagens kväll visas
julens naturbilder. Pris 495:-/dygn, från 4:e dygnet 370:-/dygn.

Söndagssamling efter högmässan 18/1 2015
Bibelföredrag om Esters bok – Kenneth Häggström, Stockaryd.
Middag kl. 14.00.

Inspirationsdag 19/1 2015
”Att bygga inifrån” . En dag för församlingsmedarbetare och alla
andra. Medverkande: Bengt Elias, Markus Klefbeck, Thomas
Gustafsson, David Olsson, Sölve Hjalmarsson, Christian Braw och
Göran Elnegård. 
Pris: 450:- Studerande, pensionärer och arbetslösa 225:-
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Guds Mirakler 7-8/2 2015
Samtal och fördjupning om storheten i Guds skapelse tillsammans
med FD Allan Emren, Floda. Vi börjar lördag kl. 10.00. Pris:
900:-.

Söndagssamling efter högmässan 1/3 2015
En bibelskolas Kenyaresa, november 2014. Sara Nilsson m.fl.

Fasteretreat 6-8/3 2015
Retreatledare: Kh Pär-Magnus Möller, Värnamo. Vi börjar kl.
18.00 på fredagen och avslutar kl. 15.00 på söndagen. Pris
1 100:-.

Bonadsmålningskurs 20-22/3 2015
Ledare: Gunilla Fransson, Bredaryd. Pris 1 500:-.

Söndagssamling efter högmässa 29/3 2015
Liten fastevandring tillsammans med TD, VDM Christian Braw,
Kosta. Middag kl. 14.00.

Stilla veckan och Påsk 30/3-6/4
Dagliga mässor under stilla veckan och vi får följa vår Frälsares väg
genom lidande och död till uppståndelse. Du deltar så många dagar
det passar dig.

Ovanstående priser är baserade på enkelrumspriser. Reducerade priser vid
boende i andra kategorier. Handdukar och lakan ingår ej i ovanstående priser.

Tack
Vi tackar varmt för alla gåvor vi fått. Ett särskilt tack till alla som

har hjälpt till att renovera Danmarksrummet.

Vädjan
Vi vill särskilt vädja till er om extra gåvor. Gåvogivandet har sjunkit,
jämfört med tidigare år, och verkligheten är att stiftelsen dras med
stora kostnader för att kunna drivas. För verksamhetens skull
behöver vi utöka vår personalstyrka. Fler som ger gåvor regel-
bundet ger oss trygghet inför framtiden. Vi är tacksamma för såväl
små som stora gåvor.

Styrelsen

Hjelmserydsstiftelsens önskelista:
Pengar till nya filtar, sängtoppar och bäddmadrasser.

Trädgårdstraktor med utrustning för snöröjning.
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