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Föreståndaren	 har	 ordet

Kom, Guds församling, och gläd dig att Herren är nära.
Sjung, alla himlar, med jorden den Eviges ära.

Hjälp oss idag, Fader, att dig till behag
heliga tackoffer bära.

Sv. Psalm: 168:5

I	 mitten	 av	 oktober	 firar	 vi	 Tacksägelsedag.	 Många	 församlingar	 smyckar	 
sin 	 kyrka 	 denna 	 söndag 	 med 	 det 	 som 	 just 	 skördats 	 på 	 åkrar 	 och 	 i	 
trädgårdsland. 	 Man 	 kan 	 tycka 	 att 	 detta 	 är 	 en 	 rest 	 från 	 det 	 gamla	 
jordbrukssamhället, 	 då	 en 	 god 	 skörd 	 var 	 en 	 förutsättning 	 för 	 att 	 man	 
skulle	 slippa	 svälta	 under	 vintern.	 Traditionen	 att	 knyta	 Tacksägelsedagen	 
till	 skörden	 är	 inte	 nödvändig,	 men	 Tacksägelsedagen	 påminner	 oss	 om	 
något	 av	 allt	 vi	 har	 att	 vara	 tacksamma	 för.

Först	 och	 främst	 är	 vi	 tacksamma	 för	 att	 Herren	 är	 nära,	 som	 psalmen	 
säger.	 Även	 om	 vi	 många	 gånger 	 kan	 uppleva	 att	 vår	 kyrka	 är	 full	 av	 
brister,	 så	 har	 inte	 Herren	 övergett	 oss.	 Jesu	 löfte	 om	 att	 han	 ska	 vara	 
med	 oss	 till	 tidens	 slut	 gäller	 idag.	 Vi	 möter	 honom	 i	 Bibeln,	 i	 bönen	 och	 i	 
den	 gemensamma	 gudstjänsten,	 där	 Han	 ger	 sig	 själv	 åt	 oss	 i	 altarets	 
sakrament.

Därtill	 tackar	 vi	 Herren	 för	 att	 Han	 ger	 oss	 vad	 vi	 behöver	 i	 detta	 livet.	 
Även 	 om 	 inte 	 det 	 lokala 	 skördeutfallet 	 längre 	 är 	 avgörande 	 för 	 vår	 
överlevnad,	 så	 är	 det	 Herrens	 omvårdnad	 om	 sin	 skapelse	 som	 ger	 oss	 
förutsättningarna	 för	 vårt	 liv	 på	 jorden.

Även 	 om 	 vi 	 drabbas 	 av 	 sjukdomar, 	 eller 	 på 	 annat 	 sätt 	 möter	 
besvärligheter	 i	 livet,	 så	 har	 vi	 löftet	 om	 att	 Herren	 är	 med	 oss	 och	 att	 
Hans	 kärlek	 omsluter	 oss.

Låt	 Tacksägelsedagens	 budskap	 lära	 dig	 att	 ständigt	 lova	 Herren	 för	 Hans	 
stora	 kärlek	 och	 omsorg	 om	 dig.

Bertil	 Olsson,	 Tf	 föreståndare

Alfa	 och	 Omega	 –	 Begynnelsen,	 Universum	 och	 Änden.	 
21-23/2	 2014
Dagar kring tro och vetenskap. FD Allan Emrén, Tollered. Pris 1 100:-

Litteraturhelg	 7-9/3	 2014
Vi	 läser	 tillsammans	 Edit	 Södergran	 under	 ledning	 av	 Jonas	 Nilsson.

Fasteretreat	 21-23/3	 2014
Retreatledare:	 	 Kh	 Pär-Magnus	 Möller,	 Värnamo,	 Pris	 1	 100:-.

Äggmålningskurs	 Preliminärt	 27-29/6	 2014
Marina	 Rosina,	 S:t	 Petersburg,	 lär	 ut	 den	 ryska	 traditionen	 att	 måla	 ägg.	 
Intresseanmälan	 senast	 30/12.

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

Första	 besöket	 på	 Hjelmserydsstiftelsen

I 	 augusti 	 avhölls 	 årets 	 dagar 	 för 	 ”Kyrka 	 och 	 Akademi” 	 på	 
Hjelmserydsstiftelsen. 	 Utfästelsen 	 att 	 få 	 se 	 något 	 av 	 innehållet 	 i	 
”Himmelrikets 	 skrin” 	 lockade 	 undertecknad 	 till 	 Hjelmseryd 	 för 	 första	 
gången.	 Det	 kom	 att	 bli	 en	 rik	 upplevelse.	 Där,	 i	 en	 miljö	 av	 vänlighet	 och	 
tradition,	 inom	 en	 ram	 av	 vackra	 sensommardagar,	 fick	 man	 del	 av	 en	 
särskild 	 glädje 	 - 	 den 	 att 	 få 	 betrakta 	 skrinets 	 innehåll: 	 föredrag 	 som	 
öppnade	 begreppet	 ”Herrens	 härlighet”	 i	 Gamla	 Testamentet.	 En	 härlighet	 
som	 kom	 att	 visa	 sig	 förverkligad	 och	 synlig,	 i	 musik	 och	 konst,	 i	 litteratur	 
och	 i	 människan	 själv.	 Den	 viktigaste	 juvelen,	 som	 synliggjordes	 och	 lyftes	 
fram	 ur	 skrinet,	 var	 all	 den	 kraft	 som	 kommer	 till	 oss	 ur	 trons	 källor	 -	 
samtidigt	 nåbar	 med	 tanke	 och	 analys.	 Hjelmseryd	 är	 en	 plats	 som	 har	 
del	 i	 den	 kraften	 och	 allt	 hängde	 samman	 dessa	 dagar	 och	 vävdes	 in	 i	 en	 
varp	 av	 mässor,	 tidegärd	 och	 musik.

Gunilla	 Gren-Eklund,	 Uppsala
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Kommande	 arrangemang
Den	 mest	 aktuella	 informationen	 hittar	 du	 på	 vår	 hemsida:
	 www.hjelmserydsstiftelsen.nu

Stilla	 dagar	 11-13/10
Bibelundervisning	 tillsammans	 med	 Håkan	 Sunnliden.	 Pris	 1	 100:-.

Prova	 på	 -retreat	 25-26/10
Ett	 dygn	 i	 tystnad	 under	 handledning	 av	 br.	 Caesarius,	 Östanbäcks	 
kloster.	 Från	 kl.	 18.00	 den	 25:e	 till	 kl.	 18.30	 den	 26:e.	 Pris	 700:-.

AE:s	 årsmöte	 30/11
Årsmöte	 med	 vår	 stöd-	 och	 förbönsgemenskap.	 Delta	 gärna	 i	 kvällens	 
auktion	 och	 inled	 det	 nya	 kyrkoåret	 med	 söndagens	 högmässa	 i	 Gamla	 
Hjelmseryds	 kyrka.

Adventsauktion	 30/11
Stödföreningen	 för	 Gamla	 Hjelmseryds	 kyrka	 håller	 sin	 sedvanliga	 auktion.

Adventsretreat	 6-8/12
Retreatledare: Kh Pär-Magnus Möller, Värnamo Pris 1 100-.

Konfirmandinskrivning	 12-14/12
Första	 lägerhelgen	 för	 nästa	 års	 konfirmander.

Julfirande	 23-29/12
Fira	 Jesu	 födelses	 fest	 i	 gemenskap.	 Stanna	 så	 många	 dagar	 som	 du	 
önskar.	 Värdpar:	 Maria	 och	 Thomas	 Holgersson.

Stilla	 dagar	 17-19/1	 2014
Bibelundervisning	 tillsammans	 med	 ass.	 Jonas	 Nilsson,	 G:a	 Hjelmseryd.	 
Pris	 1	 100:-.

OAS-retreat	 6-9/2	 2014
Retreatledare:	 	 Mikael	 Löwegren	 och	 Björn	 Gusmark.

Tack	 Sylva
Sylva 	 Flisberg 	 har 	 under 	 många 	 år 	 varit 	 engagerad 	 i 	 Hjelmseryds-
stiftelsens	 arbete	 –	 först	 som	 anställd	 –	 sedan	 som	 styrelseledamot.	 Nu	 
lämnar	 Sylva	 styrelsen	 och	 vi	 vill	 därför	 uttala	 vårt	 varma	 tack	 för	 dina	 
många	 insatser	 och	 önskar	 dig	 Guds	 rika	 välsignelse	 under	 kommande	 år.	 
Vi	 är	 glada	 för	 att	 du	 kommer	 att	 vara	 kvar	 i	 vår	 gemenskap	 i	 böner	 och	 
gudstjänster.

Välkommen	 Lars,	 Christer	 och	 Svante
Som	 nya	 ledamöter	 i	 styrelsen	 har	 Lars	 Brolin,	 Växjö,	 Christer	 Fjordevik,	 
Värnamo 	 och 	 Svante 	 Kalin, 	 Fegen 	 valts 	 in. 	 Vi 	 hälsar 	 er 	 välkomna 	 in 	 i	 
styrelsearbetet.

Tack
Vi	 tackar	 varmt	 gåvor	 vi	 fått	 och	 ber	 om	 fortsatt	 generöst	 givande,	 vilket	 
är	 en	 nödvändighet	 för	 vår	 existens.

Styrelsen

Hjelmserydsstiftelsens	 önskelista
Evangeliesynops 	 	 på 	 svenska, 	 färgskrivare, 	 pengar 	 till 	 nya 	 filtar,	 
sängtoppar	 och	 bäddmadrasser.
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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	 helgdagsaftnar	 och	 helgdagar.	 Kyrkan	 är	 
öppen	 varje	 dag.

Bibelstudium	 efter	 mässan	 varje	 torsdagskväll,	 med	 texter	 ur	 evange-
lieboken.

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,	 Retreater,	 etc.

Som 	 komplement	 till 	 Gästhemmet 	 har 	 vi 	 också 	 vandrarhem 	 och	 
stuguthyrning.

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

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

Från	 Husfolket
Efter	 en	 lång	 och	 skön	 sommar	 har	 löven	 börjat	 gulna	 och	 vi	 känner	 ett	 
sting	 i	 kylan	 om	 kvällarna	 som	 inte	 varit	 där	 förut.	 Här	 i	 huset	 har	 den	 
förändringen	 skett	 att	 Anne 	 Liljehorn	 har	 slutat 	 sin	 tjänst 	 sista	 augusti,	 
men	 hon	 räknar	 med	 att	 gå	 in	 i	 tjänst	 då	 och	 då.	 Under	 hösten	 kommer	 vi	 
att	 ha	 öppet	 torsdag	 -	 söndag,	 men	 variationer	 kan	 förekomma.

Vi 	 vill 	 vara 	 en 	 plats 	 för 	 andlig 	 förnyelse, 	 rekreation 	 och 	 inbjuder 	 till	 
bibelhelger,	 retreater	 och	 möjlighet	 för	 enskild	 vistelse.

Maria,	 Jonas,	 Bertil	 och	 Birgitta.
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