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Hjelmserydsstiftelsen

Hjelmserydsstiftelsen, 570 02 Stockaryd
Bankgiro 425-5527, ev. Plusgiro 330186-8
Verksamheten beror av bönen och gudstjänsten,
och varje stor som liten gåva.

Rundbrev 2
2013

Retreat	 6-8/9

Föreståndaren	 har	 ordet
Som sol om våren stiger i makt mot himlens höjd
och all naturen viger till livets nys fröjd,
i själens riken Anden går fram med vårens bud:
nu brister alla banden, nu skapar livets Gud.
Sv. Psalm: 162:1
Vi	 har	 firat	 pingst	 –	 Andens	 högtid	 och	 Kristi	 kyrkas	 födelsedag.	 Vi	 har	 
blivit	 påminda	 om	 att	 Kristi	 seger	 över	 döden	 på	 påskdagsmorgonen	 får	 
stora	 konsekvenser	 för	 varje	 människa.	 Missionsbefallningens	 ord	 om	 att	 
gå	 ut	 och	 göra	 alla	 människor	 till	 lärjungar	 får	 här	 sina	 första	 efterföljare,	 
då	 apostlarna	 fylls	 av	 Andens	 kraft	 och	 vågar	 öppna	 dörren	 och	 gå	 ut	 och	 
predika 	  om	  sin 	  korsfäste 	  och 	  uppståndne 	 Herre.	  När	  räddhågans	  band	 
brister, 	  vågar	  de 	  sig 	  ut 	 med 	  det 	  glada 	 budskapet	  om 	  livets 	 seger	  och	 
världen	 blir	 sig	 aldrig	 mera	 lik.

Retreatledare:	 Staffan	 Ljungman.	 Tema:	 Alla	 goda	 ting	 är	 ETT	 (Luk.	 
10:38-42).	 Pris	 1	 200:-.

Informationsdag	 om	 mission	 21/9
Karin	 Braw	 m.fl.	 Pris	 400:-.

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.

Vi	 har	 också	 på	 nytt	 fått	 uppleva	 en	 underbar	 vår,	 då	 allt	 det	 som	 under	 
en	 kall	 och	 mörk	 vinter	 tycktes	 dött	 har	 fått	 liv	 på	 nytt	 i	 naturen.	 Vi	 har	 
sett	 gräset	  börja 	 grönska,	  vårens 	  blommor 	  slå	  ut 	 och 	 lövsprickningens	 
skira 	  grönska. 	  Allt 	  detta 	  påminner 	  oss 	  om 	  livsprocessens 	  inneboende	 
styrka, 	  men 	  för 	  ett 	  vaket 	  öga 	  måste 	  då 	  också 	  frågan 	  varifrån 	  denna	 
livskraft	 kommer	 bli	 aktuell.

Adventsauktion	 30/11

Det	 kristna	 svaret	 är	 att	 Gud	 skapar	 världen	 och	 allt	 den	 rymmer.	 Han	 
sa:	 "Jorden	 skall	 ge	 grönska:	 fröbärande	 örter	 och	 olika	 arter	 av	 fruktträd	 
med	 frö	 i	 sin	 frukt	 skall	 växa	 på	 jorden."	 Då	 var	 det	 inte	 bara	 de	 första	 
växterna 	  han 	  skapade, 	  utan 	  han 	  skapade 	  den 	  livskraft 	  som 	  reglerar	 
växternas	 fortbestånd	 genom	 tiden.	 Detsamma	 gäller	 när	 Han	 skapade	 
fiskarna,	 fåglarna,	 markens	 djur	 och	 människan.

Första	 lägerhelgen	 för	 nästa	 års	 konfirmander.

Den 	  Treenige, 	  Fadern, 	  Sonen 	  och 	  Anden, 	  är 	  Livgivaren 	  och 	  livets	 
uppehållare.	 Genom	 Hans	 beskydd	 och	 Hans	 omvårdnad	 står	 skapelsen	 
där	 och	 vittnar	 om	 livets	 krafter.
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Stödföreningen	 för	 Gamla	 Hjelmseryds	 kyrka	 håller	 sin	 sedvanliga	 auktion.

Adventsretreat	 5-7/12

Retreatledare:	 	 Pär-Magnus	 Möller

Konfirmandinskrivning	 12-14/12
Julfirande	 23-29/12

Fira	 Jesu	 födelses	 fest	 i	 gemenskap.	 Stanna	 så	 många	 dagar	 som	 du	 
önskar.

OAS-retreat	 6-9/2	 2014

Retreatledare:	 Mikael	 Löwegren	 och	 Björn	 Gusmark.
Ovanstående	 priser	 är	 baserade	 på	 enkelrumspriser.	 Reducerade	 priser	 vid	 boende	 i	 andra	 
kategorier.	 Handdukar	 och	 lakan	 ingår	 ej	 i	 ovanstående	 priser.
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Kommande	 arrangemang

Den	 aktuella	 informationen	 hittar	 du	 på	 www.hjelmserydsstiftelsen.nu

Konfirmandläger	 17/6-14/7

Sex	 ungdomar	 kommer	 i	 sommar	 att	 delta	 i	 konfirmandlägret.	 Konfirmationspräst	 är	  Bertil	  Olsson,	 som	  tillsammans	 med	 Sylva	 Flisberg,	 Jonas	 
Nilsson	 och	 fem	 ungdomar	 ansvarar	 för	 lägret.

Detta 	  fyller 	  oss 	  med 	  förundran 	  och 	  vördnad 	  inför 	  Skaparen 	  och 	  vi	 
upptäcker 	  hur 	  denna 	  gudomliga 	  kraft 	  kan 	  förvandla 	  oss 	  och 	  andra	 
människor.	 Vi	 fylls	 av	 glädje	 över	 Guds	 storhet	 och	 Hans	 kärlek. 	 Guds	 
Ande 	  ger 	  oss 	  frimodighet 	  att 	  fullgöra 	  uppdraget 	  att 	  vittna 	  om 	  Hans	 
väldiga	 gärningar	 för	 människor.
Bertil	 Olsson,	 Tf	 föreståndare

Sång-	 och	 musikläger	 2-6/7

För	 barn	 10-14	 år.	 Joel	 Samuelsson,	 Karin	 Braw	 och	 Gabriel	 Fjellander	 
leder 	  musiken, 	  och 	  har 	  	  fritidsledare 	  på 	  plats. 	  Årets 	  höjdpunkt 	  på	 
Hjelmserydsstiftelsen	 för	 barnen!

Arbetsläger	 15-20/7

Vi	 hjälps	 åt	 med	 allehanda	 praktiska	 uppgifter	 som	 behövs.	 Alla	 som	 vill	 
göra	 en	 insats	 är	 välkomna.

Guds	 avbild	 –	 mycket	 mera	 än	 vi	 kunde	 ana	 20-21/7

Dagar	 kring	 tro	 och	 vetenskap.	 FD	 Allan	 Emrén.	 Tillsammans	 med	 Göran 	 
Gerdås,	 Sylva	 Flisberg	 och	 Birgitta	 Hallding.	 Pris	 850:-.

Pilgrimsfärd/kyrkfärd	 24-26/7

Vi	 besöker	 Njudungs	 medeltida	 kyrkor.	 Sylva	 Flisberg	 och	 Birgitta	 
Hallding.	 Stanna	 gärna	 över	 helgen.	 Pris	 1	 100:-.

Göran	 Gerdås	 30/7-4/8

är	 huspräst	 på	 stiftelsen	 denna	 vecka.

Kaj	 Larsen	 9-11/8

Bibelsamtal	 kring	 helgens	 texter.	 Pris	 1	 160:-.

Arbetsläger	 12-17/8

Vi	 hjälps	 åt	 med	 allehanda	 praktiska	 uppgifter	 som	 behövs.	 Alla	 som	 vill	 
göra	 en	 insats	 är	 välkomna.

Kyrka	 och	 Akademi	 19-20/8

Himmelrikets 	  skrin 	  -om 	  Guds 	  närvaro. 	  Medverkande: 	  Christian 	  Braw,	 
Mas	 Eskhult,	 Hedvig	 Brander	 Jonsson	 m.fl.	 Pris	 1	 500:-.
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Från	 styrelsen
I	 förra	 rundbrevet	 vädjade	 vi	 om	 extra	 gåvor	 för	 att	 ge	 oss	 möjlighet	 att	 
driva	 verksamheten	 vidare.	 Vi	 framför	 vårt	 varma	 tack	 för	 alla	 de	 gåvor	 vi	 
erhållit	 sedan	 dess.	 Det	 har	 gett	 oss	 lite	 andrum.
Samtidigt	 vill	 vi	 betona	 att	 vi	 fortsatt	 är	 i	 behov	 och	 helt	 beroende	 av	 extra	 
gåvor	 och	 kontinuerlig	 hjälp	 för	 att	 kunna	 underhålla	 våra	 fastigheter	 och	 
driva	 Stiftelsen	 vidare.
På	 AE:s	 årsmöte	 föreslogs	 möjligheten	 att	 t.ex.	 adoptera	 ett	 rum	 och	 
bekosta	 nödvändig	 renovering.	 Vi	 tar	 gärna	 emot	 dina	 tankar	 om	 detta	 
sätt	 att	 ge	 gåvor.
Styrelsen

Hjelmserydsstiftelsens	 önskelista
Evangeliesynops 	  och 	  bibelkonkordanser 	  på 	  svenska, 	  en 	  dammsugare,	 
röjsåg,	 färgskrivare,	 nya	 filtar(vi	 ger	 tips	 om	 färgval),	 sängtoppar	 samt	 en	 
tapetserares	 tid	 och	 hjälp	 med	 renovering	 av	 möbler.
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Välkommen	 till	 Hjelmserydsstiftelsens	 gästhem	 i	 den	 
gamla	 prästgården.Vi	 vill	 vara	 en	 miljö	 för	 rekreation	 och	 
andlig	 uppbyggelse

Som 	  komplement	  till 	  Gästhemmet 	  har 	  vi 	  också 	  vandrarhem 	  och	 

Vi	 ber	 tideböner	 och	 firar	 mässa	 i	 1100-talskyrkan.

praktiska	 insatser	 på	 många	 områden.

Vi	 firar	 högmässa	  varje	 sön-	 och	 helgdag	 kl.	 11.00,	 vecko-mässa	 

Rundbrevet	 som	 mail?	  Vi	 ber	 alla	 som	 kan	 tänka	 sig	 att	 ta	 emot	 

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.

stuguthyrning.

Vill	 du	 komma	 hit	 som	 arbetande	 gäst?	 Vi	 behöver	 hjälp	 med	 

rundbrevet	 som	 mail	 att	 meddela	 sin	 mail-adress	 till	 oss.

Husfolket	 hälsar

Bibelstudium	 efter	 mässan	 varje	 torsdagskväll,	 med	 texter	 ur	 evangelieboken.

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.
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Vi	 har	 just	 lämnat	 påsktiden	 och	 gått	 in	 i	 Trefaldighetstiden	 både	 i	 Kyrkans	 
växttid	 och	 i	 naturens.	 Efter	 den	 korta	 våren	 är	 försommaren	 med	 sin	 
mjuka 	  grönska, 	  de 	  små 	  tusenskönorna 	  i 	  det 	  obändiga 	  gräset 	  och 	  de	 
ljuvliga	 liljekonvaljerna	 här.
Om	 ett	 par	 veckor	 börjar	 årets	 konfirmander	 sin	 egentliga	 undervisning	 
och	 vi	 hoppas	 och	 tror	 att	 det	 skall	 bli	 en	 god	 tid.	 I	 år	 kommer	 sång-	 och	 
musiklägret 	  att 	  på 	  samtidigt 	  som 	  konfirmandernas 	  tredje 	  vecka.	 
Konfirmationen	 blir	 den	 13	 juli.
Under 	  sommaren 	  kommer 	  Anne 	  Liljehorn 	  att 	  tjänstgöra 	  under 	  tre	 
månader.	 Anne	 har	 arbetat	 här	 tidigare	 och	 vi	 hälsar	 henne	 välkommen	 
tillbaka.	 I	 huset	 fortsätter	 vi	 med	 en	 del	 renoveringar.
Så 	  önskar 	  vi 	  er 	  alla 	  en 	  skön 	  sommar 	  med 	  vila, 	  uppbyggelse 	  och	 
rekreation	 i	 god	 förening.Titta	 på	 sommarens	 och	 höstens	 program.	 Kom	 
och	 lev	 med	 oss!	 Skön	 sommar	 önskar
Maria,	 Jonas,	 Sylva,	 Bertil	 och	 Birgitta.
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