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Världen är full av tro. Tro är något som kännetecknar homosapiens, den människa vi är. Ibland är det någon form av religiös
tro och ibland något vi inte ens tänker på att det är tro det handlar
om. Vi tror på penningvärdet, framför allt dollarns värde och dess
ledande roll i världsekonomin. Tvivlade vi eller slutade tro på den,
skulle det bli kaos i världen. Tron har funnits så länge människan
existerat och styrt hennes agerande i alla tider på gott och ont.
I det perspektivet kan vi se att kristen tro har en annan och
betydligt stabilare grund än de olika trossystem vi lever med i
världen. Kristen tro vilar på Uppenbarelsen, att Gud själv kommer
till oss i mänsklig gestalt och gör sig känd. Det är det som är julens
glada budskap! Fastän Skapare och härskarornas Herre, kommer
Han till oss och blir människa, delar våra villkor och lever i sin
skapelse. Det är så Han gör sig känd för oss, i barnet Jesus
Kristus. Det går inte nog att förundra sig över det faktum att Han,
vår Herre och Gud, som håller hela det oändliga universum i sin
hand, tömmer sig på sin gudomlighet för vår skull av kärlek till oss.
Nu vet vi vem som är vår tros upphovsman och fullkomnare,
Jesus Kristus, vår och hela världens Frälsare.
I en svår tid för Kristi Kyrka, då allt fler tror på så mycket annat än
Jesus Kristus, kan det vara bra att påminna om den gången Jesu
predikan blev för magstark för många av åhörarna. Till slut var
bara de tolv kvar och Jesus frågar dem om inte de också vill gå sin
väg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har
det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.
(Joh. 6:68) Det är Kyrkans tro och vår övertygelse i alla tider
som formuleras av Petrus. Lärjungarna hade tagit emot
uppenbarelsen och tron hade fötts i deras hjärtan. De ser och
vittnar om vem Gud är, vad Han är och vad Han vill. Deras
vittnesbörd möter vi i Nya testamentet och i Kyrkans tradition.
Varje kyrkoår firar vi högtiderna tillsamman i övertygelsen om att
Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare är med oss alla dagar till
tidens slut!
Christer Fjordevik
Styrelseledamot i Hjelmserydsstiftelsen
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Från Husfolket
I höst har vi på nytt fått ta emot flera gäster och grupper vilket vi har glatt
oss åt. SSB kunde denna höst genomföra sitt konvent som blev inställt
förra året -även St. Sigfrids bröder och systrar firade sina Allhelgonakonvent hos oss.
Till Missionsdagen i oktober samlades en större grupp på stiftelsen och
efter lunch gick alla upp till Björkelund för fortsatt samvaro. Professor
Mats Eskult ledde en kurs i Bibelns grundspråk under titeln: Drick ur
källan. Jonas Nilsson ledde retreat i november. Vi har också haft besök
av en konfirmandgrupp - verksamheten på stiftelsen är med andra ord i
gång igen.
Lördagen före 1 Advent hade AE (Actio Evangelica) sitt årsmöte och på
kvällen hade vi Adventsauktionen. Många mötte upp och det blev ett gott
resultat.
På grund av läckage från ett element fick golvet i biblioteket brytas upp
och läggas om vilket inte minst innebar att vi var tvungna att packa ner
hela biblioteket för att nu ha satt upp det igen. Märta och Bengt-Olof
Göransson hjälper oss att få ordning i allt detta, vilket vi är tacksamma
för.
Märta och Bengt-Olof samt Irene Brolin har också tagit ansvar för
rabatterna i trädgården. Vi har också haft någon arbetande gäst som
hjälpt till med lövröjning m.m.. Den senaste veckan har vi fått gott om
både snö och kyla.
Vi ser nu fram emot vårt julfirande med Jesusbarnet i centrum.

Vi önskar ala våra vänner en välsignad jul och et got nyt år!
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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, veckomässa 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, 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

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.

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

Julfirande 23-27/12

Vår förbönsgemenskap – Actio Evangelica

Söndagssamling 23/1 2022

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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Fira Jesu födelses fest i gemenskap. Stanna så många dagar som
du önskar.
Efter kyrkkaffet talar Christian Braw om ”Bibeln i Svenska kyrkan
under 500 år”. Middag kl. 14.00. Anmälan.

Inspirationsdag 24/1 2022
Tema: En växande församling.
Medverkande: Christian Braw, Örjan Bäckryd, Eric Ericsson,
Markus Klefbeck, Måns Norssen, Bertil Olsson, Paul Thorstensson,
Magnus Widholm.
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Familjehelg 12-13/3 2022

Automatisk överföring

Med sång, småbarnsorkester och bibelundervisning för barn och
föräldrar. Medverkande: Joel o Elinn Samuelsson, Tobias Stark
m.fl.

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.

Drick ur källan 18-20/3 2022
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.

Fasteretreat 1-3/4 2022
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:-

Gemenskapshelg för AE 13-15/5 2022
AE-medlemmar inbjuds för gemenskap och till möjlighet att göra
olika arbetsinsatser på stiftelsen.

Tack
Stort tack för alla gåvor. Varje stor som liten regelbunden eller
tillfällig gåva gör skillnad för finansieringen.
Styrelsen

Iotaretreat 19-22/5 2022
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. Bokstaven iota är
första bokstaven i Jesu namn. Målandet blir ett redskap för inre
utveckling och självkännedom. Retreatledare: Gunnar Lind.
Kaplan och retreatvärd: Jonas Nilsson.
Möjlighet till samtal och förbön med retreatledare eller kaplan.
Anmälan senast 9/5. Kostnad 2.500:- (linne +150:-).
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