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Föreståndaren har ordet

”Herren har verkligen blivit uppväckt” Luk. 24:34

När Emmauslärjungarna kommer tillbaka till lärjungarna i
Jerusalem, så möts de av denna hälsning. Jesus hade också visat
sig för Simon Petrus.
”Herren har verkligen blivit uppväckt” eller ” Herren är verkligen
uppstånden” bör varje kristen kunna bekänna.

I dessa tider går många, även med höga kyrkliga positioner ut och
säger att det finns många vägar till Gud. Visst är det riktigt att säga
att Gud är större – om man med det menar att Gud är större än
vad vi kan förstå med vårt förnuft. Men denne store Gud har dock
blivit synlig i vår värld genom att han blev människa och lät sig
födas av Jungfru Maria. Genom Honom har vi fått kunskap om
Gud och Han har öppnat vägen till Guds rike, genom att lida och dö
för att försona människan med Gud. Han säger själv: ”Jag är
Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom
genom mig.” Det måste ju innebära att vi inte kan säga att alla
vägar leder till Gud. Det är en helt annan sak att olika religioner har
uppkommit genom en inneboende gudslängtan hos människor,
men hur vi än söker finner vi inte Gud. Det är Han som kommer till
oss i Jesus Kristus och öppnar vägen till sitt rike för oss. Överger vi
den tydligheten i vårt vittnesbörd, så är vi inga vittnen för den
uppståndne. För den som nåtts av evangeliet om uppståndelsen
finns det ingen annan väg till Gud än den Uppståndne.

Om sedan Gud på annat sätt kan frälsa den som inte nåtts av
budskapet om Honom, får vi lämna i Hans barmhärtiga händer.
Luther har sagt ang. nattvarden: Det är inte avsaknaden av
sakramentet som fördömer utan föraktet för sakramentet. Det
kanske gäller också för evangeliet. Det du inte vet något om kan
du inte förakta. Men genom att hävda att det finns många vägar till
Gud, så föraktar vi den väg Gud har visat oss genom Jesus
Kristus.

Bertil Olsson, Tf föreståndare

Från Husfolket
Kära vän,
Denna hälsning gäller såväl vår senaste jul som påsken. De som
firar både jul och påsk med oss får bästa helhetsbilden av
verksamheten. Man kan säga att ett signum här är hela kyrkans
år, hela året med Jesus i centrum. Julfirandet präglades i första
hand av värdar och vänner från Uppsala och påskfirandet från
Lund. Varje gäst och medhjälpare gör stor skillnad! Att Jonas och
andra inte var med i påsken märktes. Mest skillnad har Robert och
Boris gjort som under hösten och våren ställt sig till förfogande
såväl i huset som i kyrkan. 
Den elrenovering som pågått under en längre tid är nu avslutad.
Det märks också i en bättre utebelysning. En av luft-
värmepumparna är bytt, det märks i inomhustemperaturen. Vi har
styrelsens uppdrag att förbereda för ommålning av Stora Huset. 
De retreater vi inbjudit till med grannförsamlingen har varit välfyllda.
Kom ihåg den möjligheten! Stilla dagar med Söndagssamling
återkommer, nu närmast i Pingsthelgen. Välkommen! Mvh

Bertil, Maria, Jonas och Birgitta.
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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. Vesper/aftonbön kl. 18.00 på helgdagsaftnar
och helgdagar. Kyrkan är öppen varje dag kl . 8.30-21.00.

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 lättast med tåg till Stockaryd, fem km härifrån,
www.sj.se. Vi kan möta vid tåget. Hör av dig om du har fler frågor.
Tel. 0382 25033

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

14-15 maj Stilla dagar: Ljuset och Mörkret
ÅFD Allan Emren, Floda. Dagarna börjar kl. 10.00 på lördagen.
Kostnad: 1 200:-.

15 maj Söndagssamling
Högmässa kl. 11.00 och kyrkkaffe kl.12.30 med Söndagssamling
med Allan Emren. Tema: se ovan.

5-9 juli Sång och Musikläger
För barn 10-14 år. Joel Samuelsson och Ylva Gerdås leder
musiken. Fritidsledare finns på plats.
Pris 1 500:- (Syskonrabatt 400:-)

10 juli Söndagssamling
Högmässa kl. 11 och kyrkkaffe kl. 12.30 med Söndagssamling:
"Tro i en trolös tid - en presentation av Folke T Olofssons
nyutkomna trilogi om kristen tro"

22-23 augusti Kyrka och Akademi
Pastoralen.

27-28 augusti Rusken Runt

11 september Söndagssamling
Högmässa kl. 11 och kyrkkaffe kl. 12.30 med Söndagssamling
med Alf B Svensson, leg. psykolog: Våga vara förälder och håll
kärleken levande.

17 september Missionsdagen
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21-23 oktober Bonadsmålningskurs
Ledare: Kajsa Friberg

Tack
Stort tack för alla gåvor. Varje stor som liten regelbunden eller

tillfällig gåva gör skillnad för finansieringen.

Vädjan
Vi vill åter vädja till er om extra gåvor. Vi har nu bytt ut en av våra
värmepumpar -en investering på närmare 100000:-. Vi är i
behov av en trädgårdstraktor med möjlighet till snöröjning
kommande vinter. För verksamhetens skull behöver vi också på
sikt utöka vår personalstyrka.

Styrelsen

Automatisk överföring
Om du har automatisk överföring av gåvor till något av våra
konton i annan bank än Handelsbanken, så ber vi dig att ändra
överföringen till kontot i Handelsbanken: clearingnummer 6627
kontonummer 342 517 368. Det är nu möjligt att ange
avsändare vid automatisk överföring även mellan olika banker.
Detta underlättar hanteringen hos oss och gör att pengarna
omedelbart blir tillgängliga i stället för omständliga överföringar.
Dessutom kostar det nu för oss att göra en överföring från en
bank till en annan. Meddela gärna när du gör en sådan ändring eller
när du påbörjar ett sådant givande.
Bankkontona i Nordea, Swedbank och SEB, samt Plusgirot
kommer att avslutas, så fort som möjligt.

Hjelmserydsstiftelsens önskelista:
Trädgårdstraktor med utrustning för snöröjning.
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