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”Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning”

Så ber kung David i Psaltaren 86:11. Att gå Herrens väg, kan
ingen vanlig människa göra. Den väg som leder till Golgota kors är
allt för smärtfylld och outhärdlig. Att få uppleva den totala
övergivenheten och ensamheten, som Jesus vår Frälsare fick, ska
ingen människa behöva göra. Ingen vanlig människa kan ta
världens synder, också dina och mina, och bära på sina axlar. Det
är en förkrossande börda och alltför tung. Ändå är det just det
Jesus Kristus gjorde.
David ber inte heller om att få gå Herrens väg. Han ber om att få
se den! Och när han ser den, ser han också vad det kostar vår
Frälsare. Det är det mest fasansfulla och smärtfyllda lidande man
kan tänka, som till slut leder till döden. Han som är den ende helt
oskyldige och rättfärdige. Herren gör det för David. Han gör det för
dig och mig och för hela världen.
När vi ser Guds kärlek till oss människor och börjar ana vad det
betyder för våra villkor som människor och också ser påskdagens
tomma grav, då börjar också förvandlingen ske med oss. Vi börjar
söka Sanningen och vill vandra i Jesu Kristi efterföljd. Han är ju
Sanningen, Han är också Vägen och Livet!

Från Husfolket
Här i Gamla Hjelmseryd har vi, som hela södra Sverige, haft en
regnig höst och vinter hittills med endast några få dagar med lite
kyla och snö, som snabbt försvunnit.
AE-helg (Actio Evangelica) med årsmöte och adventsauktion hade
vi traditionsenligt kvällen före Första Advent. Många fina gåvor
hade skänkts till lotterier och utrop och en stor skara av grannar
och vänner hade samlats.
Jonas Nilsson ledde en vardagsretreat och Pär-Magnus Möller
hade en Adventsretreat med temat: ”I Gudsrikets närhet”.
Vårt julfirande var välbesökt av gamla och nya vänner, barnfamiljer och äldre. Stiftelsens alla hus var fullbelagda. I tideböner
och mässor fick vi ånyo samlas kring mysteriet att vår Herre och
Frälsare Jesus Kristus blev människa. På julaftonens eftermiddag
uppförde gäster och husfolk som vanligt ett julspel i salongen.
Jonas Nilsson berättade på juldagens kväll om sitt arbete i
Kronstadt utanför S:t Petersburg och visade bilder.
Inspirationsdagen i januari hade temat: ”Trons kamp och seger –
om anfäktelse, trauma och traumabearbetning”. Ett flertal
föreläsare belyste ämnet. Växjö stiftshistoriska sällskap inbjöd i
februari till en samling då G:a Hjelmseryds kyrkas medeltida
kormålning projicerades på kyrkans korvägg.

Tänkt och skrivet av Christer Fjordevik i fastetid med blicken mot
Påskens under.

Under våren är två retreater inbokade – fasteretreaten i mars
under temat. ”I försoningens ljus”, leds av Pär-Magnus Möller som
förberedelse för påskens stora mysterium och Iota-korsretreat vid
Kristi Himmelsfärdshelgen med Gunnar Lind.

Styrelseledamot Hjelmserydsstiftelsen

Varmt Välkomna att fira Fasta och Påsk tillsammans med oss i
Gamla Hjelmseryd.
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-

Kommande arrangemang
Den mest aktuella informationen hittar du på vår hemsida:
www.hjelmserydsstiftelsen.nu

Familjehelg 7-8/3

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.

med sång, småbarnsorkester och bibelundervisning för barn och
föräldrar. Medverkande: Joel och Elinn Samuelsson, Eksjö, m.fl.

Bibelstudium efter mässan varje torsdagskväll, med texter ur

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.

evangelieboken.

Boka gärna egna dagar t.ex.: retreater, stilla dagar, Alpha-

Målning i Eva Spångbergs anda 13-15/3

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. 0382-250 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. 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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Retreat 20-22/3

Retreatledare: kh Pär-Magnus Möller, Värnamo. 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 29/3

Efter kyrkkaffet talar Ann Lång om "Att inte veta något om
morgondagen - om personlig och kyrklig hälsa”. Middag kl. 14.00.
Anmälan.

Stilla veckan och Påsk 4-13/4

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.

Sång- och Musikläger 30/6-4/7
För barn 10-14 år. Joel Samuelsson, Karin Fjellander och Cecilia
Tammo leder musiken. Fritidsledare finns på plats. Pris: 1 700: (Syskonrabatt 400:-)

Söndagssamling 12/7

Efter kyrkkaffet talar Folke T Olofsson om: ”Skaparord och
himlajord - om Första Trosartikeln”. Middag kl. 14.00. Anmälan.

Söndagssamling 16/8

Efter kyrkkaffet talar Christian Braw om: ”Lyckans handbok – Lilla
katekesen”. Middag kl. 14.00. Anmälan.

Kyrka och Akademi 17-18/8

Tema: Evangelium är - Jesus Kristus!

AE-helg 15–17/5

Rusken runt 29-30/8

En helg för gemenskap och möjligheter att göra olika arbetsinsatser
i trädgård och byggnader.

Lokalt arrangemang se http://www.gotorusken.se
Kyrkan guidas.

Iota-korsretreat 21–24/5

Automatisk överföring

Inleds vid mässan 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

Traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången
och jordgubbstårta.

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.

Söndagssamling Midsommardagen 20/6

Efter kyrkkaffet talar FD Allan Emren: ”Staden - vad är den och
varför finns människan?”. Middag kl. 14.00. Anmälan.

Drick ur källan 22-25/6

En kurs i Bibelns grundspråk med Mats Eskhult.
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Tack
Stort tack för alla gåvor. Varje stor som liten regelbunden eller
tillfällig gåva gör skillnad för finansieringen.
Styrelsen
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