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Föreståndaren har ordet
”I denna ljuva sommartid gå ut min själ, och gläd dig vid den store
Gudens gåvor. Se hur i prydning jorden står, se hur för dig och mig
hon får så underbara håvor.”  Sv. Psalm 200:1.

Så har vi ännu en gång fått uppleva den tid då skapelsen
framträder i all sin glans och vittnar om livets oerhörda kraft, som
har besegrat is, snö och kyla och frambringat en ljuvlig växtlighet,
som både är en fröjd för ögat och ger mat för människor och djur.

Allt detta vittnar om att det finns en Skapare som står bakom allt
detta, och psalmförfattaren uppmanar oss att glädja oss vid Guds
stora gåvor och livets mysterier. Aposteln Paulus talar på
Areopagen om att Gud skapat allt detta för att människor skulle
söka Gud och kunna treva sig fram till Honom. Men samtidigt
säger han att det är bara genom Jesus som vi kan lära känna Gud.

Ofta sägs det i vår tid att naturvetenskapens landvinningar har
gjort ”hypotesen Gud” onödig. Men den vetenskap som man då
hänvisar till är sedan länge korrigerad av dagens vetenskapsmän.

Vi hade på Hjelmserydsstiftelsen vid pingsthelgen besök av FD
Allan Emren. Med sitt stora naturvetenskapliga kunnande, visade
han att Bibelns skapelseberättelse stämmer helt med det som
vetenskapen idag kommit fram till, om man tränger djupt in i den
hebreiska texten enligt samma princip som Paulus läser när han i
Kol. 1:15-20 talar om Kristi medverkan i skapelsen. Allan håller på
och skriver en bok där han redovisar det han kommit fram till. Han
hoppas att den ska bli klar i år. Den blir säkert en läsvärd  bok, som
man kan lämna till sina icke-kristna vänner.

Desto djupare man tränger in i skapelsens mysterier, ju mer står
man där med förundran inför Skaparen och Hans verk.

Jag önskar er alla en välsignad sommar, där ni får hämta nya
krafter och kan njuta av Guds underbara skapelse.

Bertil Olsson, Föreståndare

Från Husfolket
Våren har varit lång i år och arbetet för stiftelsen  att förbereda gård och
trädgård för sommaren satte igång efter påsken och nu har sommaren
exploderat i frodig grönska och alla blommor.

Vi har fått hjälp med renovering av både ett rum i vandrarhemmet och
nya dörrar till jordkällaren. För denna hjälp är vi mycket tacksamma.

Ibland fungerar trädgårdstraktorn/gräsklipparen, ibland inte. I allmänhet
ser vi Robert som dess förare. Gästlistan har varit en blandning av
enskilda gäster, några konfirmandgrupper, församlingsråd, syföreningar
och vid Pingst Stilla dagar med temat ”Ljuset och mörkret” med Allan
Emren, som blev mycket uppskattade.

Nu ser vi närmast fram mot midsommarfirande enligt god stiftelsetradition
med stång och sång och dans. I början av juli  äger årets Sång- och
musikläger rum, då vi får ta emot och lyssna till vacker sång och musik. I
slutet av augusti inbjuds vi åter till Kyrka och Akademi med titeln: ”Bygg
Kristi församling”, med intressanta föreläsningar.

Under sommaren kommer vi att ha tre skolungdomar från kommunens
sysselsättningsprojekt som medhjälpare några veckor. Några av våra
yngre vänner kommer också att hjälpa till under sommaren med både ute
och innearbete.

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 (självkostnadspris). 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

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". Middag kl.14.00 (föranmälan)
100:-.

22-23 augusti Kyrka och Akademi
Bygg Kristi församling Medverkande: Niklas Adell, Johan Alberius,
Marco Alden, Jerk Alton, Peter Bexell, Gunnar Blidö, Hedvig
Brander, Christian Braw, Karin Braw, Sverker Jullander, Johan
Kalin, Bertil Olsson, Peter Paulsson, Sven-Bertil Svensson.
I samverkan med Sensus. Kostnad 1 500:-. Anmälan senast
14/8.

27-28 augusti Rusken Runt
Guidning av kyrkan. Kaffeservering och utställning av konstverk av
sr Marianne Nordström i prästgården. Presentation av nya psalmer
och bibelsånger.

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. Middag kl.14.00 (föranmälan) 100:-.
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17 september Missionsdagen
För församlingsmedarbetare och alla andra.
Mässa kl. 10.00 Håkan Sunnliden. Avslutande bön kl. 16.30 I
samverkan med Björkelund och Sensus.. Pris 400:-.

21-23 oktober Bonadsmålningskurs
Ledare: Kajsa Friberg. I samverkan med Sensus. Kostnad
1 600:-. Anmälan till Sensus.

9-11/12 december Retreat i Advent 
Retreatledare:  kh Pär-Magnus Möller, Värnamo. Retreaten börjar
på fredagen med kvällsmat kl 18.00 och därefter instruktion.
Avslutning söndag kl 15.00 med kaffe. Inkvartering i enkelrum.
Pris 1 200:-.

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.

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
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