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Din Herre lever! Gläd dig! Sjung! Han möter dig som förr!
Din sorg var djup, din smärta tung och stängd och låst din dörr!

Din Herre lever! Graven sprängs och hela dödens makt!
Han lever bortom tidens gräns som det var förutsagt.

Din Herre lever! Gläd dig! Sjung! Han är din kung, din Herre lever!
Gläd dig! Sjung! Han är din Gud, han är din kung.

Om än din tro var matt och svag och vägen ändlöst tung,
Så möter han dig här idag, din Herre och din kung.
Och döljs han än en liten tid så möts vi snart igen!

Så res dig! Tag emot hans frid! Han lever bland oss än!

                       Din Herre lever! Psalmer i 90-talet: 849

Denna psalm av Växjös tidigare biskop Jan-Arvid Hellström vill både
förmedla  jublet över att Jesus har uppstått och ge oss vissheten om
att han lever idag och vill möta oss och ge oss styrka och kraft i livets
olika situationer. Vi står nu vid början av den del av kyrkoåret som
föregår påskens glädjejubel – Fastan.
Många tycker att det är en dyster tid i kyrkoåret, då det bara talas om
lidande och död. Men vetskapen om att Jesus har lidit och dött är ju
en förutsättning för att jublet ska bryta ut vid förkunnelsen om att Han
har uppstått och lever. Kyrkoårets rytm vill ju förmedla kontrasterna i
Guds frälsningsverk. Genom sin synd var människan skild från Gud
och hade förlorat sitt eviga liv. Men Gud älskade människorna så högt
att Han ville göra allt för att återställa sin skapelse. Han gav löftet att
sända en, av kvinna född, som skulle ”söndertrampa ormens huvud”
d.v.s. krossa djävulens makt och återlösa människorna, så att vi på
nytt kan leva i gemenskap med Gud.
Detta frälsningsverk genomförde Jesus Kristus, som var både verklig
människa och verklig Gud. Just därför kunde han lida konsekvenserna
av vår synd och skuld och just därför kunde inte döden behålla honom,
utan han uppstod på tredje dagen. Hans uppståndelse är tecknet på
att hans ord på korset: ”Det är fullbordat” inte bara var ett
önsketänkande utan verklighet. Guds frälsningsverk är fullbordat på
korset. Han är uppstånden och lever nu.
Med en önskan om att ni alla ska få upptäcka vem Jesus är och vad
han kan få betyda för var och en av er, önskar jag: Glad påsk.

Bertil Olsson - Föreståndare

Från Husfolket
Julhelgen firade vi tillsammans med våra gäster - både gamla och nya
vänner - på sedvanligt sätt med ett rikt utbud av gudstjänster i kyrkan.
Detta år förlängd av 4:de Söndagen i Advent som inföll dagen före
julafton.
På julaftonens eftermiddag uppförde gäster och husfolk, som brukligt,
tillsammans ett julspel i salongen. På kvällen hade vi samvaro i salongen.
Julens värdar var Christina och Stig Norin samt Jonas Nilsson. På
juldagens eftermiddag serverade vi helgens julbord och på kvällen
framförde kantor Harald Petersson och Ulviyya Ahmedova julmusik med
anledning av att hymnen "Stilla natt" tillkom för 200 år sedan. På
Annandagens kväll hade vi bibelstudium.
Tema för årets Inspirationsdag var: "Kristen tro i vetenskapssamhället",
då Christian Braw och förre rektorn vid Lunds Universitet, Per Eriksson,
föreläste. Dagen var välbesökt och blev mycket uppskattad.
I köket är ett nytt fläktsystem på gång att installeras samt en förnyelse av
de stora ugnarna. Däremot har vi ännu inte fått klart med en ny
målerifirma vad gäller ommålning av prästgården till sommaren.
I skrivande stund verkar våren ändå vara på väg med snödroppar som
gör sig synliga i trädgården, trots att förra veckan bjöd på flera decimeter
ny snö. Snart får vi gå in i Fastans förberedelsetid inför Påskens stora
Högtid och vi önskar er alla en välsignad Faste- och Påsktid.

Bertil, Maria, Jonas, Birgitta, Anders och Anne

Långfredag i Gamla Hjelmseryd
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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/aftonbön kl. 20.30
dagligen. Vesper 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

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.

Retreat 5-7/4
Retreatledare: kh Pär-Magnus Möller, Värnamo. Tema: Försonad.
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:-.
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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.

Iotaretreat 16-19/5
Inleds vid mässan torsdag kl. 18:00. Iotakorset har rötter i den
koptiska kyrkan i Egypten och målas som meditation för att
genomlysa och bearbeta det inre livet, för att fläta samman det
egna livet med Jesu liv. Bokstaven iota är första bokstaven i Jesu
namn. Målandet blir ett redskap för inre utveckling och
självkännedom. Retreatledare Gunnar Lind. Kaplan och retreatvärd
Jonas Nilsson, 072 931 83 42. Möjlighet till samtal och förbön
med retreatledare eller kaplan.
Anmälan senast 9/5. Kostnad 2.500:- (linne +150:-).

Söndagssamling 16/6
Efter kyrkkaffet talar Bo Brander över temat: Den kristna trons
ständiga aktualitet. Middag kl. 14:00. Föranmälan.

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, Karin Fjellander och Sara
Nilsson leder musiken. Fritidsledare finns på plats. Pris: 1 700: -
(Syskonrabatt 400:-)

Kyrka och Akademi 19-20/8
Tema Kristi Kyrka

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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