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Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror
på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levade vatten,
som skriften säger. (Joh 7:37-38)

Strömmar av levande vatten, strömmar av liv. Visst längtar vi efter
detta! I våra egna liv och i hela vår Kyrka.  Är någon törstig, så
kom  och drick! Kan det vara så att vår törst- vår längtan - blir det
redskap Herren Jesus använder för att locka oss att söka honom
vid de källor han gett oss. Söka i Ordet och vid sakramenten.
Strömmar av levande vatten för vårt personliga uttorkade liv och
för den värld vi är satta att betjäna. Må det få vara vår bön denna
sommar att vi skulle få ta emot strömmar av liv som får flyta i och
genom oss till de medmänniskor som törstar efter mening, efter
hopp, efter glädje, efter l iv –efter Gud själv- och att
Hjelmserydsstiftelsen får vara en plats där det är lätt att finna
källan.

Vi önskar att denna sommar ska kunna ge oss möjligheter igen att
samlas kring altaret och dela gemenskapen utan de restriktioner vi
nu fått leva med.

Låt oss ta till oss Jesu ord  - den som tror på mig ur hans inre ska
flyta strömmar av levande vatten.
Välsignad sommar!

Kerstin Berggren, styrelsemedlem

Från Husfolket
Kära vänner,

Vi tackar Gud för att det blev även ett andra påskfirande under
pandemin. Vi har nog aldrig firat så många gudstjänster eftersom
vi dubblerade mässorna (förutom gryningsmässan). Vi blev precis
så många vi kunde vara. Vi ber att Ordet och Sakramenten, ska få
verka kraftigt!

Sång- och Musiklägret är snart fullt, vi hoppas kunna avsluta i Nya
Hjälmseryds kyrka, för att få gott om utrymme.

Vi räknar med att vi efter 1 juni kan välkomna sällskap med alla
rekommendationer i minnet. Ett par söndagssamlingar och Kyrka-
och Akademi i augusti. Första och tredje juliveckan finns extra
kaplan, beredd att möta gäster särskilt fredag och lördag.

Mitt under pandemin har vi fått utveckla en bönegrupps-
gemenskap tre av fyra lördagsförmiddagar. Två lördagar i sommar
planerar vi göra en bönetur där vi ber i några av de s.k.
Njudungskyrkorna. Fråga gärna efter sådana lördagar om du är
här eller funderar på några dagar här.

Välkomna!
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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.

Midsommar

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

Om det blir lättnader i restriktionerna räknar vi med att genomföra
följande program.

Midsommarfirande 25/6
Traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången
och jordgubbstårta.

Söndagssamling Midsommardagen 26/6
Efter kyrkkaffet talar FD Allan Emren: ”Jesu födelse”. Middag kl.
14.00. Anmälan.
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Söndagssamling 18/7
Efter kyrkkaffet talar Folke T Olofsson om: ”Psaltarens röst och en
samtida”. Middag kl. 14.00. Anmälan.

Sång- och musikläger 3-8/8
För barn 10-14 år. Joel Samuelsson och Adam Davidsson  leder
musiken. De som sjunger och de som spelar blås- eller
stråkinstrument övar både var för sig och tillsammans. Alla
instrument är välkomna. Fritidsledare finns på plats. Pris: 1 700: -
(Syskonrabatt 400:-)

Söndagssamling 8/8
Efter kyrkkaffet talar Fredrik Hollertz om: ”Islams kristna rötter”.
Middag kl. 14.00. Anmälan.

Kyrka och Akademi 23-24/8
Tema: Evangelium är – Jesus Kristus!

Rusken runt 28-29/8
Lokalt arrangemang, se
http://www.gotorusken.se – Kyrkan guidas

Missionsdag 9/10

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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