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Julkretsens söndagar och helgdagar försöker fånga något av det
ofattbara – Hur Gud blir människa, spänningen mellan det oändliga och
det ändliga som möts i Jesus Kristus. I en av de centrala hymnerna
för julen i den bysantinska traditionen blir det tydligt för oss hur
hisnande det egentligen är att Gud blir människa. Kanske än mer än i
våra egna psalmer som vi med värme sjunger i juletid. Den lyder så
här, fritt översatt:

Idag har jungfrun fött honom som håller hela skapelsen i sin handflata.
Han vars väsen är oåtkomligt är nu lindad i tyg som ett barn.
Den Gud som från begynnelsen grundlade himlarna ligger nu i en 
krubba.
Han som i vildmarken lät manna falla över folket diar nu mjölk från sin 
moders bröst. 
Och Kyrkans brudgum sammankallade stjärntydarna och Jungfruns 
son tog emot gåvorna från dem. Vi tillber din födelse, O Kristus.
Visa också oss din gudomliga uppenbarelse!

Julevangeliet låter oss ana att det förmodligen hisnade redan för Maria
när hon såg på sin son i krubban. Att det hisnade för Symeon i
templet när Jesus frambars står helt klart. Så till den grad att han
brister ut i lovsång när han håller Jesus i sin famn. Efter alla år i bön
låg frälsningen i hans famn. Kanske anade han där himlarna som
grundlades från begynnelsen, anade den som ger liv åt allt - Jesus
Kristus, Gud av Gud, ljus av ljus, Sann Gud av Sann Gud. Född och
icke skapad av samma väsen som Fadern.
Varje kväll hörs Symeons lovsång under completoriet i Gamla
Hjelmseryds kyrka där vi får möta den gudomliga uppenbarelsen, ja
skåda frälsningen i Guds eviga Ord och Altarets allraheligaste
sakrament.  Här vänder den Oåtkomlige, det oskapade Ljuset sitt
ansikte till oss och vill ge oss sin frid. Jesus – Faderns son är när vi
samlas i hans namn. Eller som det står i en annan hymn i juletid:
Förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå, men dock så ljust och
verkligt och ljuvt att tänka på.

Fredrik Hollertz
Styrelseledamot Hjelmserydsstiftelsen

Från Husfolket
Under hösten har stiftelsens huvudbyggnad fått en ansiktslyftning, då
hela tegeltaket, inkl alla plåtdetaljer har lagts om. På det stora taket
lyser nya tegelpannor och på de lägre tillbyggnaderna ligger det bästa
av det gamla teglet.
Vi har också fått rör insatta i tre av rökkanalerna i en av skorstenarna,
så att vi nu kan elda i kakelugnen i Danmarksrummet, i köksspisen och
i den öppna spisen i matsalen. Där har vi också satt in kassett, så att
värmen stannar i rummet och inte försvinner upp genom skorstenen.
Dessa satsningar har varit möjliga tack vare att vi erhållit flera stora
testamentslegat. 
Prästgården är också i behov av ommålning. Vi hade antagit ett
målningsanbud för ommålning sommaren 2017, men den firman har
nu dragit tillbaka sitt erbjudande och vi har inte ännu hittat en firma
som är villig att åta sig arbete nästa sommar.
Under hösten har vi haft olika grupper och enskilda gäster, utöver de
program som vi själva anordnat.
Nu ser vi fram emot att ännu en gång få fira Kristi födelses fest och
önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Bertil, Maria, Jonas, Birgitta, Anders och Anne

Nytt tegel läggs på efter att både takpapp och läkt bytts ut
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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.: retreater, stilla dagar, Alpha-
helg, bönegruppsdygn, planeringsdygn, syföreningsresa, födelse-
dagsfirande, 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. 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

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.

Söndagssamling 13/1 2019
Efter kyrkkaffet talar Bo Johanneryd över temat: Gudstjänst i
ande och sanning, Middag kl. 14:00. Föranmälan.

Inspirationsdag 21/1 2019
Tema: Kristen tro i vetenskapssamhället.

Familjehelg 2-3/3 2019
Med sång, småbarnsorkester och bibelundervisning för barn och
föräldrar. Medverkande: Joel och Elinn Samuelsson, Eksjö, m.fl.

Söndagssamling 24/3 2019
Efter kyrkkaffet talar Christian Braw över temat: Var hälsad,
Herrens moder - Eva Spångbergs Maria-bilder med nya psalmer.
Middag kl. 14:00. Föranmälan.

6 3

http://www.hjelmserydsstiftelsen.nu/
http://www.sj.se/


Stilla veckan och Påsk 13-22/4
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.

Teologi för semesterfirare 17–21/6
I första hand en introduktion i kristen tro. Närmaste bakgrunden är
radioprogrammet Spanarna 8/6 2018. Intresseanmälan senast till
påsk. Bo Brander och Klara Hurtig bestämmer upplägget och håller
i kursen. Tipsa den som kan vara intresserad!
Kursavgift 1 250: - Helpension/dygn 595.- i enkelrum och 545:
- i dubbelrum.

Midsommarfirande 21/6
Traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången
och jordgubbstårta.

Sång- och Musikläger 2-6/7
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 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
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