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Höstens söndagar i kyrkoåret bär spår av det medeltida och
fornkyrkliga kyrkoåret som fylldes av minnes- och högtidsdagar,
inte bara av helgon och martyrer utan av minnet av
kyrkoinvigningar och mirakulösa händelser. 

Den Sextonde söndagen efter Trefaldighet, med rubriken döden
och livet som i den svenskkyrkliga traditionen ibland kallas för
”höstens påskdag” med texter om hur Jesus uppväcker människor
från de döda bär spår av högtiden ”det heliga korsets upphöjelse”
som firas den 14 september. Den firas till minne av att Gravkyrkan
i Jerusalem invigdes men i öst även för kejsarmodern Helenas
återfinnande av Herrens kors, det sanna korset. Hon kunde avgöra
vilket som var det sanna genom att sjuka och döende som lades
på korset stod upp och blev helade.

I den västliga kyrkan är firandet ganska sparsmakat men i de
österländska kyrkorna är firandet än idag stort (och nu även i
Sverige) med lysande kors i fönstren och stora brasor på höjderna
ovanför städerna som för oss närmast för tanken till Valborg.
Eldarna påminner om hur Helena sände bud till Konstantinopel om
att hon hade hittat korset – genom att vårdkasar som tändes hela
vägen.

Det är min bön och förhoppning att Hjelmserydsstiftelsen skall vara
en sådan brasa, en vårdkase som förkunnar Herrens livgivande
kors. Att människor på denna plats skall vidröra korsets helande
kraft till kropp och själ genom mötet med Jesus i Ordet och
sakramenten. Låt det bli vår gemensamma bön att Korset skall få
skina på Hjelmserydsstiftelsen – som Guds kraft till frälsning.

Fredrik Hollertz
Styrelseledamot i Hjelmserydsstiftelsen

Från Husfolket

Så har då verksamheten så sakteliga kommit igång efter alla
restriktionerna med anledning av pandemin. I sommar har vi
kunnat genomföra Sång- och musiklägret med många barn och
ledare. En uppskattad Musikvesper i Vrigstads kyrka avslutade
lägret.

Kyrka- och Akademi har också genomförts med många
engagerande föreläsningar och samtal. Ett antal grupper och
enskilda gäster har också varit våra gäster under sommaren.

Vi hoppas att vi snart ska komma tillbaka till normal verksamhet på
allvar. En retreat planeras i höst och vi räknar med att vi nästa år
kan inbjuda till flera retreater.

Vi har haft datorhaveri och vår säkerhetskopia var inte så färsk.
Därför kan vi ha missat en del uppdateringar i vårt adressregister.
Vi ber om överseende med detta och ber om meddelande om
eventuella fel.

Genom en generös gåva har vi nu fått en robotgräsklippare
installerad, som klipper en stor del av våra gräsmattor.
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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.

Målning av Eva Spångberg på prästgårdens vind

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

Om det inte blir skärpta restriktioner räknar vi med att genomföra
följande program.

Missionsdag 9/10
I samarbete med Eva Spångbergs Björkelund.
Medverkande: Henrik Broman, Kerstin Nilsson, Kerstin Berggren, 
Sofia Nilsson, Bertil Olsson, Familjen Block.
Kostnad 450:-. Anmälan senast 1/10
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Drick ur källan  29-31/10
En kurs i Bibelns grundspråk med Mats Eskhult, professor i 
semitiska språk. Fokus är de kristologiska texterna i Gamla 
Testamentet. Kostnad 1 600:- för logi i enkelrum.

Retreat 8-11/11
”Kristi kropp för dig utgiven”. Retreatledare Jonas Nilsson. 
Retreaten börjar med mässa på måndag kväll kl. 18 och avslutas 
på torsdag förmiddag. Inkvartering i enkelrum. Kostnad 2.000:-

AE-helg 27-28/11
Årsmöte med Hjelmserydsstiftelsens bönegemenskap Actio 
Evangelica. Övrigt program inte klart.
På lördagskvällen kl. 18.30 håller Stödföreningen för Gamla 
Hjelmseryds kyrka sin årliga auktion.

Julfirande 23-27/12
Fira Jesu födelses fest i gemenskap. Stanna så många dagar som 
du önskar.

Inspirationsdag 24/1 2022
Tema: En växande församling

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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