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Inför Advent och Jul
C.S. Lewis sista bok om Narnia, Den sista striden (som för övrigt
rekommenderas i frågor om domen och den yttersta tiden)
utspelar sig bl.a. vid ett stall. Lewis skriver då vid ett tillfälle:

”Det verkar som om stallet sett inifrån och stallet sett utifrån är två
vitt skilda platser, sade Tirian.
Ja, sade riddar Digory. Insidan är större än utsidan.
Ja, sade drottning Lucy. Också i vår värld rymde ett stall en gång 
något under sitt tak, som var större än hela vår värld.”

Lucy talar förstås om vår Herre Jesus Kristus i jordelivet som de i
Narnia känner som Aslan. När Sonen gör sitt Advent, sin ankomst
in i tiden, i vår värld i ett stall i Betlehem vidgar Gud tid och rum då
den Omätlige i ett mysterium är förenad med det begränsade. På
något sätt fångar Lucys ord inte bara Betlehemshändelsen utan
även hela adventstidens röda tråd, hur det till synes obetydliga
rymmer Universums Skapare eller visar vägen dit. Att den som
rider in i Jerusalem på en åsna och hälsas med välsignelse-
önskningar och Hosianna också är den seraferna ropar Helig, Helig,
Helig inför. Att Guds rike likt fikonträdet knoppas, likt det lilla
senapskornet blir en stor växt eller likt surdegen syrar hela degen.
Att en märklig vågad ökenpredikant i marginalen bereder vägen för
världens frälsare. Att en ung flicka, en Herrens tjänarinna, i
obygdens Galileen ger sin kropp till boning för Gud själv att födas i
världen.

I denna tid låt oss inte glömma att också under Gamla Hjelmseryds
kyrkas tak ryms något som är större än hela vår värld – Herren
själv i Altarets allraheligaste sakrament och Guds levande Ord
förkunnat. Det är Kristi kyrkas allra käraste skatt – att gåvan inte
är begränsad till Betlehem där och då – utan här och nu när Guds
ord och sakrament utdelas.

Fredrik Hollertz
Styrelseledamot Hjelmserydsstiftelsen

Från Husfolket
Sång- och musiklägret blev återigen en av sommarens höjdpunkter.
Ett litet större läger med en trevlig blänkare i tidningen också. Det blev
även i år en studievecka med Mats Eskhult där orientalisten Bengt
Knutsson medverkade utifrån sin senaste bok. Kyrka- och
Akademidagarna omkring Bo Giertz omistliga ”Kristi kyrka” fick fleras
tankar att gå till Kyrkodagar med medverkande såväl från Danmark
som USA. Men förutom flera höjdpunkter så är det ändå den stilla,
dagliga bönerytmen som ger gården dess karaktär. Vi gläder oss över
att många är med i den förbönen, dels för gården men än mer för
kyrkans förnyelse. Välkommen hit att dela bönerna. Välkommen till
retreat och julfirande, julspelet smyckar helgen. Missa inte
Adventsauktionen lördag kväll inför Första söndagen i Advent och
dessförinnan Förböns- och understödskretsens AE (Actio Evangelica)
årsmöte på eftermiddagen. Bra tillfälle till verksamhetsinformation och
samtal.
Ommålningen av Stora prästgården är i stort sett färdigställd. Lite
smått ska åtgärdas till våren.

Bertil, Maria, Jonas, Birgitta, Boris, 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. 0382-250 33

Kom ihåg att Eva Spångbergs Björkelund finns i vår närhet och
gärna välkomnar gäster. Tel. 0382-250 47

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

Vardagsretreat 18-21/11
Mot kyrkoårets slut: Redan här - ännu icke. Retreatledare Jonas
Nilsson. Retreaten börjar med mässa måndag kväll kl. 18.00 och
avslutas efter frukost senast kl. 10.30 på torsdagen.
Inkvartering i enkelrum. Kostnad 2.000:-

AE-helg 30/11-1/12
Helena och Johan Thelin berättar om Jan Redins och Eva
Spångbergs arbete med Rundbrev om Kyrklig Förnyelse.
På lördagskvällen kl. 18.30 håller Stödföreningen för Gamla
Hjelmseryds kyrka sin årliga auktion.
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Retreat 6-8/12
I Gudsrikets närhet. 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:-

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 talar Jonas Nilsson om sitt arbete i Kronstat
utanför S:t Petersburg och visar blider.

Söndagssamling 19/1 2020
Dela tankar om Evangeliet och Torahn med TD Jan Svensson,
Stockholm.

Inspirationsdag 20/1 2020
Tema: Trons kamp och seger – om anfäktelse, trauma och trau-
mabearbetning.

Den medeltida kormålningen 1/2 2020 kl. 16.00
Växjö stiftshistoriska sällskap inbjuder till en samling där Gamla
Hjelmseryds kyrkas medeltida kormålning projiceras i kyrkans kor.

Familjehelg 7-8/3 2020
med sång, småbarnsorkester och bibelundervisning för barn och
föräldrar. Medverkande: Joel och Elinn Samuelsson, Eksjö, m.fl.

Målning i Eva Spångbergs anda 20-22/3 2020
Handledare: Evas medhjälpare Eleanor Karlsson.
Det blir målning på trä, antingen efter några av Evas motiv eller
med egna motiv. Platsen blir Eva Spångbergs Björkelund, men vi
bor och äter på Hjelmserydsstiftelsen och deltar i kyrkans liv.

Stilla veckan och Påsk 4-13/4 2020
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 21–24/5 2020
Inleds vid mässan på torsdag kväll 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. Retreatledare Gunnar
Lind. Kaplan och retreatvärd Jonas Nilsson, 072 931 83 42. 
Anmälan senast 9/5. Kostnad 2.500:- (linne +150:-).

Midsommarfirande 19/6 2020
Traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången
och jordgubbstårta.

Sång- och Musikläger 30/6-4/7
För barn 10-14 år. Joel Samuelsson m.fl. leder musiken. 
Fritidsledare finns på plats. Pris:1700: - (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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