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Föreståndaren har ordet

Helgonen: Vårt eviga hopp

När detta skrivs så närmar sig höstens enda ”dubbelhelg”:
Allhelgona-helgen. Enligt gammal kyrklig sed firas Alla Helgon den
1 november och Alla Själar den 2 november. I vårt kyrkoår flyttas
de till närmaste lördag resp. söndag.  Före år 1986 var söndagen
inte speciellt knuten till helgen utan det var den Trefaldighetssöndag
som råkade hamna den veckan. När det blev vanligare att hålla
minnesgudstjänster för de under året avlidna blev det därför på
många håll så att de förlades till Alla Helgons dag, och så blev en
vanlig föreställning – Helgonen, det är de som är döda.
När vi nu sedan 30 år tillbaka har fått tillbaka Alla själars dag i vårt
kyrkoår, så borde det vara självklart att vi som kyrka skiljer på Alla
Helgons Dag och Alla Själars Dag. I många församlingar görs
tyvärr inte denna åtskillnad. Och då sprider kyrkan själv den falska
tillförsikten –allt ordnar sig när du dör. 
I stället borde Allhelgonahelgens båda dagar få oss att tänka på
livets och dödens allvar. Helgonens exempel ska visa på ett helgat
liv och minnesgudstjänsterna över årets avlidna få oss att betänka
vår egen dödlighet.
Låter jag helgonens exempel sporra mig att leva ett heligt liv här
och nu, så att jag en gång får leva i gemenskap med helgonen och
änglarna en gång i Guds himmelska rike?
Helgon är alla de som låter sig helgas av gemenskapen med Jesus
Kristus. Vi behöver inte söka helgonen bara bland de som är
kanoniserade av kyrkan. Du har säkerligen mött ett antal helgade
kristna under ditt eget liv, sådana som kan vara föredöme för dig
när det gäller att forma ditt liv tillsammans med Jesus Kristus i
kyrkans gemenskap. Då kan du leva här i fast förvissning om att
du en gång ska få dela glädjen i Guds rike tillsammans med dem
och alla heliga – i den stora vitklädda skaran som det talas om i
Uppenbarelseboken.

Bertil Olsson, Tf föreståndare

Från Husfolket
Kära vänner, 
Höstens färger lyser som bäst vilket betyder att löven precis håller
på att falla av. Robert som nu varit arbetande gäst några månader
räfsar som bäst. Blickar vi bakåt kan vi sakna konfirmandlägren
men glädja oss över ett fint Sång- och Musikläger i år igen, en
längre och en kortare retreat, Kyrka- och Akademi och
Missionsdag. Evangel isationsgruppen Hope från Sävsjö
medverkade i en högmässa i september. Men vi gläder oss särskilt
över att allt fler enskilda gäster hittar hit, av lite olika anledningar. Vi
har fått installera ett ny luftvärmepump som ska säkra
värmetillförseln. Ann-Carolin Liljehorn kommer nu varannan helg
varför resurserna är stärkta. Vi frågar oss hur vi åter kan hjälpa till i
flyktingmottagandet. Stig och Christina Norin medverkar i
julfirandet. Det ser ut som att vi blir ett större sällskap i år.
Välkomna!

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

AE:s årsmöte 28/11
Årsmöte med vår stöd- och förbönsgemenskap Actio. Harald
Berglund talar om OAS-rörelsen. Eleanor Karlsson visar några av
”Eva Spångbergs ofullbordade”. Delta gärna i kvällens auktion och
inled det nya kyrkoåret med söndagens högmässa i Gamla
Hjelmseryds kyrka.

Adventsauktion 28/11
Stödföreningen för Gamla Hjelmseryds kyrka håller sin sedvanliga
auktion kl. 18.30.

Söndagssamling 29/11
I samband med kyrkkaffet kommer Christian Braw att tala om
Fader Gunnar och boken Kyrklig Förnyelse. Middag kl. 14 för
föranmälda.

Julfirande 23-28/12
Fira Jesu födelses fest i gemenskap. Stanna så många dagar som
du önskar. 
Värdpar: Thomas och Maria Holgersson, samt Christina och Stig
Norin.

Inspirationsdag 25/1 2016
Tema: Berörd av Helig Ande.

Söndagssamling 7/2
I samband med kyrkkaffet kommer Magnus och Lasma Olsson
att medverka. Tema: Kristi död och uppståndelse i Gamla
Testamentet. Middag kl. 14 för föranmälda.
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Stilla veckan och Påsk 21-28/3
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.

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:-. 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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