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Himmelens stad i Hjelmseryd

Vilka är det som syns i den himmelska staden i Gamla Hjelmseryds
kyrka? Nils Månsson Mandelgren såg Gud Fader själv mitt i staden.
Det var han som tecknade den medeltida målningen som visade sig
1865 när kalken fallit av i den förfallande kyrkan. Marian Ullen skrev
en initierad artikel om målningen 1985 och tycktes sig skönja ett
tidigmedeltida motiv med Abraham och trons barn. När vi nu får visa
målningen, projicerad i hela koret med hjälp av kommunens bästa
projektor, har vi talat för att det kan vara Ursula med hennes jungfrur
(hennes namn är knutet till kyrkans reliker). Någon annan menade
bestämt att huvudfiguren kan endast vara Kristus, och det är ju också
sant.
Med lite mer insikter i romansk arkitektur och målning så var
grundtanken att hela gudstjänsten handlade om den himmelska
staden. När vi går in under Triumfkrucifixet, eller ännu mer precist när
evangeliets portar öppnas för oss, ställs vi själva i den himmelska
stadens gemenskap. Det romanska kyrkohuset formades också efter
templets modell, kyrkans kor motsvarar det allra heligaste och
långhuset templets heliga där bröden och ljusstaken stod. 
När vi firar sakramenten får vi se Guds närvaro gestaltas på nytt, den
brinnande busken på altaret med det gudomliga i det materiella utan
att den senare förtärs.
Tanken gäller om varje kyrka. Symboliken syns i de många kyrkor där
ännu kyrkans Triumfkrucifix markerar öppningen mellan det heliga
(långhuset) och det allra heligaste (koret).
Det var naturvetaren och författaren Peter Nilsson som hade insikten
att titulera sitt kapitel om Hjälmseryds gamla kyrka (i boken om byn
Möcklehult): ”Himmelens stad i Hjälmseryd”. 
Alla som kommer samman i gudstjänst syns där i den himmelska
staden, även du och de dina. Välkommen med i gudstjänsterna –
oavsett hur mycket du har sett och kommer att se. Löftena är fasta
och tillförlitliga: ”Ni har kommit till Sions berg och den levande gudens
stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en
festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himmelen...
(Hebr. 12:22-23).

Jonas Nilsson

Från Husfolket
Även i år har vi fått fira Stilla veckan och Påsk med många gäster.
Kyrkoårets stora högtider ger djup och sammanhang när man får fira
dem tillsammans på Hjelmserydsstiftelsen och med det rika gudstjänstlivet
i Gamla Hjelmseryds kyrka. 

Eftersom påsken i år kom så sent var våren ordentligt på gång och nu har
sommaren kommit på allvar. Heliga Trefaldighets dag var en högtid då
tidigare föreståndaren för studenthemmet S:t Ansgar i Uppsala Bo
Brander celebrerade mässan och talade över ämnet ”Den ständigt aktuella
kristna tron”.
I förra rundbrevet nämndes att vi inte fått klart med någon målare för att
få Stora prästgården ommålad. Men när vi fick kontakt med en firma i
april gick det snabbt. Nu är hela huset målat en gång och andra
strykningen är på gång.
Nu väntar vi på sommarens stora begivenhet med Sång- och Musik-
lägret.
Sommarens och höstens planerade program finner ni i detta rundbrev och
på vår hemsida.

Bertil, Maria, Jonas, Birgitta, Anders och Anne
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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

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:-)

Söndagssamling 21/7
Efter kyrkkaffet talar Folke T Olofson över temat: Sändaren, den
Sände och de sända - om apostolicitet. Middag kl. 14:00.
Föranmälan.
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Nydala Krönikespel 16/8 och 17/8
Läs mer på Nydalas hemsida:
http://www.nydala.com/Kronikespelen.html.
Boende kan bokas på Hjelmserydsstiftelsen.

Kyrka och Akademi 19-20/8
Tema Kristi Kyrka. Medverkande: Eric Andrae, Flemming Baatz
Christensen, Christian Braw, Christer Fjordevik, Elisabeth
Hernestrand, Anders Jarlert, Bo Johanneryd, Karin Jullander,
Sverker Jullander, Benjamin Lundqvist, Jonas Nilsson, Bertil
Olsson, Lars-Gunnar Pahlm.
Kurskostnad, inklusive helpension 1.600:- Studerande, 
pensionärer, arbetslösa 900:-.

Rusken runt 24-25/8
Lokalt arrangemang se http://www.gotorusken.se. Kyrkan guidas

Söndagssamling 1/9
Efter kyrkkaffet presenterar Fil dr. Allan Emren sin nya bok.
Middag kl. 14.00 till vilken önskas föranmälan.

Retreat 4-6/10
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:-

Söndagssamling 2/11
Efter kyrkkaffet talar Yngve Kalin över temat: Mission i praktik. 
Middag kl. 14. Föranmälan. Därefter ytterligare en samling: 
Kallelse till mission i Sverige.

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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