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Mitt liv med Tidegärden

Från Husfolket

Vid ett samtal i Gamla Hjelmseryd kan en fråga komma upp: Hur
lärde du känna tidegärden? Här kommer mitt svar: När jag var 8-9 år
och bodde i Syd-Rhodesia kom det en ny missionärsfamilj, och de
besökte vårt hem i Gwanda. Av pappan, Nils Sköld, fick jag ett häfte:
Tideböner för ungdom. Jag visste inte vad tideböner var eller förstod
hur de skulle användas, men jag bad dem på mitt sätt. Några år
senare bodde vi i Fröderyd, och vi blev bjudna till familjen Gerdmar i
Vetlanda. Kvällen avslutades med att vi bad completorium. Och då
förstod jag: Det är så man ber tideböner – och tog dem till mig direkt.
En tid under gymnasietiden bodde jag i Växjö och kunde be tideböner i
Själakoret tillsammans med Pro Vero, Kyrkans ungdomsgrupp, tre
gånger om dagen. I Malmö Caroli, där jag gick i kyrkan när jag var
gymnasist och musikstuderande, var det studenterna som ansvarade
för tidebönerna. Jag lärde känna min man Christian i det
sammanhanget, och i vårt hem bad vi sedan dagligen laudes och
completorium. Så fick vi skoltider att passa, och då övergick vi till
morgonbön med familjen vid frukostbordet och aftonbön vid
kvällsmaten. Tidebönerna bad Christian och jag var för sig. Men nu
kan vi be tillsammans igen, och för oss ger tidegärden en stadga, och
den ger kraft och ledning. Vi ber också gärna tidegärden där det finns
möjlighet, t.ex. i Gamla Hjelmseryd. Även på egen hand tycker jag att
det är meningsfullt att använda tidegärden. Då vill jag också be högt,
vilket ger en rytm, en eftertanke, men också en insikt i att vi ber
tillsammans i Kristi kropp, och vi ber med Bibelns egna ord, bär fram
tacksägelseämnen, bönerop och löften som Herren gett oss. Det finns
en psalm som illustrerar tidegärden som en oavlåtlig bön, dygnet runt,
jorden runt, och i tidegärden bedes och sjungs även Sakarias lovsång,
Marias lovsång och Simeons lovsång i en oändlig kedja...

Den hetaste sommaren i stiftelsens historia är nu över! Verksamheten
på gården har genomförts, även om svetten har lackat och mer
citrondricka än vanligt har druckits. Gräsklipparen har fått vila ovanligt
mycket denna sommar pga torkan. Att just midsommarafton blev en
lite svalare dag gjorde inget. En vacker midsommarstång kom på plats
bakom prästgården efter att flinka fingrar fått löv och blommor att
pryda stång och ringar – det var kanske en av de finaste man sett!
Den klassiska jordgubbstårtan med kaffe blev pricken över i denna
eftermiddag.
I köket har det skett en föryngring. Spisen, vår trotjänare, har nu fått
gå i pension efter väl förrättat värv. Ingen vet hur länge den har
funnits i huset, troligen mer än 40 år. Vi sänder en tacksamhetens
tanke för alla maträtter den värmt åt oss. Inom en snar framtid flyttar
nog en ny ugn också in, den nuvarande ugnen är också i 40 årsåldern...
Under sommaren har både återkommande gäster och nyfunna vänner
varit här. Vi gläder oss över varje gäst som vill ta del av bönelivet och
stillheten. Det här är en plats där olika människors gåvor behövs. Du är
alltid välkommen hit!
Bertil, Maria, Jonas, Birgitta och Anne

När jorden sig i rymden vänder
och ljuset går från trakt till trakt,
ditt lov väcks upp i nya länder.
Din kyrka håller troget vakt.
/Sv. Ps. 191:2/
Karin Braw
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En glad husmor vid den nya spisen
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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 27-30/9

Retreatledare: km Anders Duvlund, Oskarshamn. Retreaten börjar
på torsdagen kl. 18.00 med mässa och kvällsmat. Därefter
instruktion. Inkvartering i enkelrum. Pris 2 000:-.

Missionsdag 6/10

Inleds med mässa kl. 10.00. Sedan information från IBRA Radio. I
samverkan med Eva Spångbergs Björkelund dit eftermiddagens
program är förlagt.

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:-.

Söndagssamling 25/11

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

AE-helg 1-2/12

På lördagskvällen håller Stödföreningen för Gamla Hjelmseryds
kyrka sin årliga auktion.

Retreat 6-9/12

Retreaten inleds vid mässan på torsdag kväll kl. 18:00.
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
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.
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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.
På juldagens kväll blir det julmusik av kantor Harald Petersson och
Ulviyya Ahmedova, violin men anledning av psalmen ”Stilla natt”
200 år.

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

Gamla Hjelmseryds kyrka som den såg ut på medeltiden t.v., och
som den ser ut idag.
När kyrkan övergivits 1858 och taket tagits bort, så försvann den
kalk som strukits över de medeltida målningarna i samband med
kyrkans tillbyggnad ca 100 år tidigare. I augusti 1864 kom Nils
Månsson Mandelgren till Gamla Hjelmseryd och dokumenterade de
medeltida målningarna i koret som då syntes tydligt. Denna
målning har nu digitaliserats och genom dataprojektor har vi vid två
tillfällen kunnat visa målningarna på deras rätt plats.

4

5

