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Maria med Jesusbarnet
(en skulptur av Eva Spångberg)

Låt oss bli stilla inför Maria med Jesusbarnet och låta dem träda
fram i vårt inre.
Maria har en reslig hållning. Hon bär en vit fotsid klänning och en
blå sidenskimrande mantel, som faller från huvudet, ner över
axlarna och armarna mot golvet.
På sitt huvud har hon en brett gyllene diadem med ett smycke
framtill – tecknet för tro, hopp och kärlek.
Hon bär på sin vänstra arm sitt gudomliga barn. Med sin högra
hand stöder hon hans knä. Han sitter tryggt på sidan i vit skjorta,
med en konungslig krona och med en korskrönt gyllene jordkula i
sin vänstra hand. Sin högra hand håller han upp mot oss till
välsignelse.
Vi ser att det är mor och son. De har samma hudfärg, samma
hårfärg och samma anletsdrag.
Men uttrycket i deras ansikten är olika. Jesus är trygg och allvarlig
och ser ut mot oss. Hans mor ser liksom förbi honom. Hennes
blick söker inte någon. Det glittrar i hennes ögon, som av tårar.
Vad tänker hon på?

Världens Frälsare kom här.
Rena jungfun moder är,

t en börd så underlig,
Herre Jesu, hövdes dig.

Karin Braw

(Denna Maria med Jesusbarnet av Eva Spångberg finns i Sofiakyrkan i
Jönköping. Bilden finns på annan plats i rundbrevet)

Från Husfolket
Många är de som har stannat till för kortare eller längre tid här på
gården. Vi har haft både enskilda gäster samt grupper, unga och
gamla. I höst har vi särskilt glatt oss åt de fina konfirmand-
grupperna som har varit här. Att kunna bjuda in till stillhet och
retreat ligger oss också varmt om hjärtat, och flera helger har vi
kunnat ta emot gäster för detta ändamål, det är vi glada för.
Hösten har gjort sitt intåg, och det rejält. Med hjälp av flera frivilliga
krafter har nu trädgården fått bli klar för vintervila. Tack för all
hjälp!
På gården har vi haft flera tillfällen till högtid med födelsedagsfest,
dopkalas, bröllop och jubileum. Det är 80 år sedan kyrkans klocka
ringdes i för första gången! Kajsa Friberg har tillverkat en unik
bonadsmålning som hon skapat, bl.a. utifrån inspiration på platsen.
Till första advent firar vi Hjelmserydsstiftelsen 70 år, den helg som
är AE:s speciella helg med årsmöte, samlingar och den sedvanliga
adventsauktionen. Kajsas målning tas emot. Alla 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.

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

Auktion 2/12
Stödföreningen för Gamla Hjelmseryds kyrka håller sin årliga
auktion kl. 18.30.

AE-helg/Hjelmserydsstiftelsens 70-årsjubileum 2-3/12
På lördagens eftermiddag medverkar Kajsa Friberg och Eleanor
Karlsson. Vi inleder det nya kyrkoåret med festhögmässa som leds
av domprost emeritus Ove Lundin. Vid kyrkkaffet talar Ove Lundin
om minnen från Hjelmserydsstiftelsens historia.

Stilla Dagar – Retreat: ”Himmelriket är nära” 7-10/12 
Inleds vid mässan torsdag kväll kl. 18:00. Lokal retreatgrupp har
frågat om Stilla Dagar – Retreat. Alla är välkomna. Med en mindre
grupp, fyra till sex deltagare, blir eftermiddagsmeditationen ett
bibelsamtal, tystnad vid måltiderna i Lilla Matsalen. Blir vi fler än sex
deltagare håller vi tystnad till avslutningen söndag eftermiddag.
Kostnad 1.700:- (linne 100:-) Kaplan Jonas Nilsson. Info och
anmälan 072 931 83 42

Julfirande 23-28/12
Fira Jesu födelses fest i gemenskap. Stanna så många dagar som
du önskar. Värdar: Christina och Stig Norin, samt Jonas Nilsson.

Söndagssamling 21/1 2018
Efter kyrkkaffet medverkar Gösta Imberg med ett föredrag: Lina
Sandell i Fröderyd. Middag kl 14.00. Föranmälan.

Inspirationsdag 22/1 2018
Tema: Kristen tro och naturvetenskapen

Retreat i Fastan 23-25/2 2018
Retreatledare: kh Pär-Magnus Möller, Värnamo. Retreaten börjar
på fredagen med kvällsmat kl. 18.00 och därefter instruktion.
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Avslutning söndag kl. 15.00 med kaffe. Inkvartering i enkelrum.
Pris 1 400:-.

Söndagssamling 11/3 2018
Efter kyrkkaffet medverkar Gösta Imberg med ett föredrag: Lina
Sandell i Vrigstadstrakten. Middag kl. 14.00. Föranmälan.

Stilla veckan och Påsk 25/3-2/4 2018
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.

Sång och Musikläger prel. 3-7/7 2018
För barn 10-14 år. Joel Samuelsson och Ylva Gerdås leder
musiken. Fritidsledare finns på plats. Pris 1 700:- (Syskonrabatt
400:-)

Automatisk överföring
Om du har automatisk överföring av gåvor till vårt konto i SEB, så
ber vi dig att ändra överföringen till kontot i Handelsbanken:
clearingnummer 6622, 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.
Bankkontot i SEB, 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. En riklig jubileumsgåva
ger oss möjligheter till större framtida satsningar.

Styrelsen
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