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Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten:
en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett
och samma hopp. Ef. 4:3-4

14.e söndagen efter Trefaldighet kallas ofta ”Den kristna enhetens
söndag”. Överskriften i evangelieboken är ”Enheten i Kristus”.
Texterna talar om vad det är som förenar oss kristna –
gemenskapen med Jesus Kristus. Enligt Paulus är enheten i Kristus
något som vi måste sträva efter. Jesus själv bad också i sin
översteprästerliga förbön om att alla de som genom apostlarnas
ord kommer att tro på Honom ska vara ett. Det är alltså idealet i
den kristna kyrkan. Men vi vet ju att så är inte verkligheten idag
och har heller aldrig varit. Jesus fick tillrättavisa sina första lärjungar
för att de tvistade om vem av dem som var den störste. Paulus
varnar för att det bildats ”partier” i församlingarna, där somliga sa
sig hålla sig till Paulus, andra till Apollos, andra till Petrus, åter andra
till Kristus. Hela kyrkans historia är ju sedan en berättelse om hur
maktkamp och personliga hänsyn har splittrat kyrkan i fraktioner
och olika grupperingar, som beskyller varandra för att ha övergett
den sanna läran. Omkring år 1000 delades kyrkan i två halvor –
den romersk-katolska i väst och den ortodoxa i öst och på 1500-
talet kom så reformationen som delade upp den västliga kyrkan
inte bara i två, utan i en mängd olika samfund och grupperingar.
Och så har det fortsatt ända in i vår tid. Och ständigt hotas de
etablerade kyrkorna att brytas sönder på grund av inre splittring.
Vi behöver lyssna till förmaningen från Paulus: ”Men i vår herre
Jesu Kristi namn uppmanar jag er att vara överens och inte dela
upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter.” Vi
måste ständigt be med i Jesu översteprästerliga förbön om att vi
alla ska bli ett i honom. Visst finns det de som sprider falska läror,
som leder bort från Kristus, men det mesta som skiljer kyrkor och
enskilda kristna från varandra har med vår mänskliga natur att
göra, då vi så hårt binder oss vid de yttre traditionerna att vi har
svårt att se att olikheterna berikar i stället för att skilja oss från
varandra. Att enheten i Kristus ska bli kännemärket på Guds folk
måste vara alla kristnas ständiga bön. Och vi måste göra allt vad 

Från Husfolket
Ännu en sommar får vi tacka Gud för. En del planerade program har
inte gått att genomföra. Men till vår stora glädje fick vi stor respons
på inbjudan till vårt Sång- och musikläger, fler än vi kunde ta emot.
Vi har också haft en konfirmandgrupp från Ljungby, som var på
Stiftelsen fyra dygn. På sidan 4 i detta rundbrev skriver kyrkoherden
om lägret.
I höst räknar vi med att kunna genomföra Missionsdagen, retreater
och AE-helg. Däremot är det tveksamt om vi kan räkna med advents-
auktionen. Till Jul hoppas vi också kunna ta emot gäster i samma
utsträckning som tidigare år.
Tack vare flera testamentsgåvor har vi under de senaste åren kunnat
rusta upp Stora prästgården med nylagt tak och utvändig målning.
Också Härberget har fått en ansiktslyftning med rödfärgning och
nymålade fönster och dörrar m.m.
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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.

som på oss beror för att överbrygga de murar mellan människor
som mänsklig ofullkomlighet åstadkommit och åstadkommer.

Bertil Olsson, Föreståndaren

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

Söndagssamling 20/9
Efter kyrkkaffet talar professor Anders Jarlert: ”Evangelisk Jesu
hjärta fromhet”. Middag kl. 14.00. Anmälan.

Missionsdag 17/10
Säg, känner ni det underbara namnet -Jesus Kristus!
I samarbete med Eva Spångbergs Björkelund. Medverkande:
Fredrik Hollertz, Jonny Bjuremo, Kerstin Berggren och Ola Nilsson.
Kostnad: 450:-. Anmälan.

Vardagsretreat 26–29/10
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 28–29/11
Årsmöte med Hjelmserydsstiftelsens bönegemenskap Actio
Evangelica. Övrigt program inte klart.

Retreat 4–6/12
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 23-27/12
Fira Jesu födelses fest i gemenskap. Stanna så många dagar som
du önskar.
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Under en sommarvecka i början av augusti åkte vi med ett gäng 
konfirmander och ungdomsledare från Ljungby Maria församling till 
Hjelmserydsstiftelsen på läger.

Det känns fint att kunna komma med konfirmander till en plats där 
det finns ett böneliv att gå in i, be med i. På många andra 
lägergårdar får ledarna ”stå för” och ”uppfinna” den andliga miljön 
själv.

Det behövs inte på stiftelsen, där kyrkan och livet runt omkring 
verkligen andas sekler av bön. Det gör intryck. Också på 
konfirmander och ungdomar.

Som brukligt på konfirmandläger varvade vi undervisning om Jesus,
bön och lovsång med lek, bad och film. 

Vi passade såklart också på att besöka Björkelund. Ytterligare en 
fördel med att vara på Hjelmserydsstiftelsen.

Det är dessutom extra fint för oss eftersom vår egen kyrka, 
Mariakyrkan i Ljungby, har ett stort triumfkrucifix snidat av Eva 
Spångberg i blickfånget, som kyrkans centrum.

Vi utnyttjade också närheten till Nydala, genom att vi den ena 
lägerdagen åkte dit, lärde oss om klosterlivet, och sedan 
pilgrimsvandrade tillbaka till Gamla Hjelmseryd. En sträcka på 15 
km. Konfirmanderna trodde ”att de skulle dö” när de hörde talas 
om sträckans längd, men det var klart att de inte gjorde. Tvärtom 
är ju många av dem mycket vältränade ungdomar i olika sporter.

Det blev en vandring, under vilken vi bl.a. läste ur 
Markusevangeliet, som gav en upplevelse av livet med Jesus.

Ungdomarna uppskattade veckan mycket. De var också glada att 
vi i dessa tider kunde ordna ett coronasäkert läger, trots allt.

Gud är god. Det bär vi med oss från lägret.

Axel Fors, Ljungby.

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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