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Föreståndaren har ordet

Ett nådens år!

Nu har vi åter fått ett nådens år från Herren i ännu ett nytt
kyrkoår. 

Det är lätt att gripas av missmod och hopplöshet när läget i
Svenska kyrkan kommer på tal. Var förkunnas det rena evangeliet
och var förvaltas sakramenten enligt Kristi Instiftelse?

Då får vi inte glömma att Jesu förkunnelse om ett nådens år gällde
inte bara åhörarna i Nasarets synagoga utan löftet gäller också oss
som lever 2 000 år senare. Med kraften från honom kan vi möta
framtiden med förtröstan. 

Många i kyrkans ledning önskar inte att se någon mångfald i
kyrkan. Alla måste stöpas i samma form enligt den åsiktskorridor
som gäller i samhället och nu också ska vara riktmärke i Svenska
kyrkan. Saltet mister sin sälta när kyrkan inte längre förkunnar det
glada budskapet om befrielse utan fegt anpassar sig till det
omgivande samhället och ljuset sätts under sädesmåttet.. Men
kyrkan består inte i första hand av kyrkoledning och biskopar, utan
kyrkan finns överallt där Guds Ord förkunnas och sakramenten
förvaltas enligt Kristi instiftelse. Det finns fortfarande sådana platser
i vår kyrka.. Hjelmserydsstiftelsen vill vara en av dessa platser, där
Guds folk kan söka efter kraftkällor för att kunna vara Kristi vittnen
i vardagen. Vi är en av de få kristna gårdar, som inbjuder till firande
av kristenhetens två stora högtider - julen och påsken, där
gudstjänsterna är det viktigaste i gemenskapen. Längtar du efter
att få fira helgerna i kristen gemenskap, så är du välkommen till
oss. Om några dagar firar vi Kristi födelses fest och till våren får vi
bli stilla inför Hans lidande och död, men jubla över Hans
uppståndelse och seger.

God Jul
och Got Nyt År

Bertil Olsson, Föreståndare

Från Husfolket
En innehållsrik höst med dagar för stillhet, dagar för fest och dagar för
undervisning och gudstjänst, är nu på väg mot julens tid. Vi gläds åt
flera enskilda gäster under hösten, där flertalet har kommit för dagar i
stillhet och vila. Under två adventshelger har det varit retreat och det
är alltid lika berikande både för oss husfolk som gäster, vilka flera
vittnat om. 
För de mer hantverkande hade vi i oktober en helg med
Bonadsmålningskurs. Både nya och återkommande deltagare, med
ingen eller med stor konstnärlig erfarenhet, kunde visa upp fantastiskt
fina arbeten vid söndagens kyrkkaffe. Så vill vi berätta att i början på
sommaren blir det en helg med rysk äggmålningskurs, där målandets
symbolspråk är centralt.
Det som också har fått prägla denna höst är flertalet kalas, med både
dop och födelsedagar. Med detta vill vi berätta att den möjligheten
finns, och till våren ser vi fram emot än fler högtidsdagar av olika slag
som redan är inbokade. 
En av det kommande årets höjdpunkter är stiftelsen, som fyller 70 år
6 december. Redan Trettondagen kommer Christian Braw att
anknyta till detta, då de första gästerna kom till gästhemmet i januari
1947.
Med önskan om en välsignad Kristi födelses fest och ett gott nytt
jubileumsår, tackar vi för året som varit och ser fram emot 2017 med
nya möten med gamla och nya gäster.

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.

Altartavla fån Herdarnas äng, Betlehem

Kommande arrangemang
Den mest aktuella informationen hittar du på vår hemsida:
 www.hjelmserydsstiftelsen.nu

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.

Helgsamling 6/1 2017
Efter kyrkkaffet talar Christian Braw om "Hjelmseryd, Hector och
hans skrift 'Kyrkvägen', 1947-2017". Middag kl. 14.00.
Föranmälan.

Inspirationsdag 23/1 2017
Tema: Trons sköld - bekännelsen!
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Söndagssamling 26/2 2017
Efter kyrkkaffet medverkar Anita och Åke Gunnar Turesson med
bildspelet "Som volontär i flyktingläger". Middag kl. 14.00.
Föranmälan.

Retreat i Fastan 17-19/3 2017
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:-.

Stilla veckan och Påsk 8-17/4 2017
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.

Målning på ägg i rysk tradition 9-11/6
Symboler som talar. Kursledare: Marina Anatoljevna Rosina,
Huvudlärare och adjunkt vid Alexander Nevskij klostrets
konsthantverkscentrum i S:t Petersburg.

Sång- och musikläger 27/6-1/7 2017
För barn 10-14 år. Pris 1 500:- (Syskonrabatt 400:-)

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 är i behov av en
trädgårdstraktor som också har möjlighet till snöröjning. För
verksamhetens skull behöver vi också på sikt utöka vår
personalstyrka.

Styrelsen
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