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Vila hos Gud

Från Husfolket

När jag sitter framför mitt fönster och ser hur grönskan exploderar
och djuren sakta betar, fylls jag av tacksamhet över Guds
skapelse och under.
Se på markens blommor - "inte ens Salomo i all sin prakt var klädd
som en av dem". Mt 6:29.
Herren Gud säger också: "Jag skall själv valla mina får och låta
dem komma till ro. Hes. 34:15.
Herden ropar till sig fåren och för dem till ängar där det finns saftigt,
grönt gräs. Utan honom skulle de gå vilse, men han för dem på
rätta vägar.
Guds Ord och Bönen är sådana sommarängar där vi får andas och
stressa av, släppa felriktade ambitioner och 'måsten' - komma
ifatt oss själva inför Honom som vi får ha all vår tillit till.
De som söker sig till ängarna är människor med sorger och
glädjeämnen, med längtan och hopp, med fel och brister - sådana
som du och jag. Den gode herden tar emot oss sådana som vi är
och vi får vila ut på gröna ängar - för en liten tid. Sedan ropar
herden samman sina får igen och de vandrar vidare.
Sommaren kan få bli en oas där vi en tid, fria från den vanliga
rytmen, får ge Gud större plats - ta ett steg tillbaka - och tänka
oss himlens glädje under bilden av sommarängar.
En annan bild:
Patriarken Abraham fick en gång besök av tre män, när han var vid
Mamres terebintlund. Han sa till männen: "Vila er under trädet" han såg det som att han fick besök av Gud själv. Bilden har också
tolkats som en profetia om Treenigheten och vi kan se detta möte
på Treenighetesikoner.
Gud vilade - vi får stanna upp och vila oss under trädet.
Gudsverkligheten finns runt oss och i oss. Vi behöver på nytt och
igen upptäcka den.

Vi har haft förmånen att ännu en gång få fira påsk både med
långväga gäster och de som finns lite närmare oss. I år var vi ett
trettiotal deltagare i påskottan! Här fanns såväl barn med föräldrar,
människor mitt i livet som någon som var med när det begav sig!
Alla var vi samlade till gemenskapen runt måltiderna och gudstjänsterna i kyrkan. Årets väder gjorde dock att snöskottning blev
nödvändig på kyrkogården när vi avslutade ottan med påskpsalmer
i procession till prästgården.
I sommarvärmens antågande hölls det bl.a. retreat och ett par
dagar senare ett större konfirmandläger i Kristi Himmelsfärdhelgens
solsken!
Tekniken gör också avtryck här. I skrivandes stund blir bredbandet
nergrävt i trädgården. Allt för att tillgodose våra egna och gästers
behov framöver.
Vi skickar en varm hälsning till er vänner och hoppas att vi snart
ses på Hjelmserydsstiftelsen!
Bertil, Maria, Jonas, Birgitta och Anders

Birgitta Hallding
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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, veckomässa 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.: retreater, stilla dagar, Alpha-

helg, bönegruppsdygn, planeringsdygn, syföreningsresa, födelsedagsfirande, andra familjehögtider, etc.

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

Retreat 25-27/5

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 1 400:-.

Söndagssamling 10/6

Fem ikoner. Samling efter kyrkkaffet. Ikonmålare Vivi-Ann
Karlsson, Bästerna, Slätthög har målat och berättar. Middag kl.
14.00 till vilken önskas föranmälan.

Midsommarfirande 22/6

Traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången
och jordgubbstårta.

Drick ur källan 2-6/7

Mats Eskhult - professor i semitiska språk - går igenom tio
gammaltestamentliga texter på hebreiska ur den svenska
evangelieboken. Anmäl Er så snart som möjligt - begränsat antal
platser.

Sång och Musikläger 3-7/7

För barn 10-14 år. Joel Samuelsson och Ylva Gerdås leder
musiken. Fritidsledare finns på plats. Pris: 1 700:- (Syskonrabatt
400:-)

Söndagssamling 15/7

Den Helige Ande. Doc. Folke T. Olofsson. Middag: kl. 14.00 till
vilken önskas föranmälan.

Söndagssamling 5/8

I begynnelsen var Ordet Och Ordet Var Sanning. Big Bang, Bibel
och andra mirakler. Fil dr. Allan Emren. Middag: kl. 14.00 till vilken
önskas föranmälan.
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Nydala Krönikespel 17/8 och 18/8

Läs mer på Nydalashemsida :
http://www.nydala.com/Kronikespelen.html
Boende kan bokas på Hjelmserydsstiftelsen.

Kyrka och Akademi 20-21/8

Tema: Andliga tillgångar.
Medverkande: Sven-Bernhard Fast, Syster Lena, Christopher
Meakin, Kjell Petersson, Paul Thorstensson, Magnus Widholm m.fl.

Rusken runt 25-26/8

Lokalt arrangemang, se http://www.gotorusken.se. Kyrkan
guidas (extra non) och Elisabeth Hernestrand presenterar nya fynd
under Njudungs broar, bl.a. bilder på när kyrkans målning i mars
var projicerad i hela koret!

Retreat 28-30/9

Retreatledare: km Anders Duvlund, Oskarshamn. Retreaten börjar
på fredagen med vesper och kvällsmat kl. 18.00 och därefter
instruktion. Avslutning söndag kl. 15.00 med kaffe. Inkvartering i
enkelrum. Pris 1 400:-.

Missionsdag 6 eller 13/10
Söndagssamling 7/10

besked till den intresserade hur stor gruppen blir får man bekräfta
en anmälan. Kostnad 2.000:- (linne 150:-). Kaplan Jonas
Nilsson 072 931 83 42. Info och anmälan till stiftelsen.

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 omständiga
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.
Styrelsen

Lina Sandell i Stockholm. Samling efter kyrkkaffet. Kh em Gösta
Imberg. Middag: kl. 14.00 till vilken önskas föranmälan.

Retreat 16-18/11

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 1 400:-.

AE-helg 1-2/12
Retreat 6-9/12

Retreaten inleds vid mässan torsdag kväll kl. 18. Med en mindre
grupp, fyra till sex deltagare, blir det Stilla dagar med
eftermiddagsmeditationen som ett bibelsamtal, tystnad vid
måltiderna i Lilla Matsalen. Intresseanmälan senast 6/11. Efter
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