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Låt Kristi ord rikligt bo bland er...
om psalmtavlorna i Gamla Hjelmseryds kyrka

Många gånger har jag begrundat psalmtavlan i Gamla Hjelmseryds
kyrka, där den hänger framme till höger i långhuset (den andra finns i
koret t. v.). De kan härröra från tidigt 1800-tal; vissa detaljer för
tanken ännu längre tillbaka. Tavlan jag begrundar har ett tydligt
budskap, Kol. 3:16:

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. 
Undervisa och förmana varandra med psalmer, 

hymner och andliga sånger 
och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Vilket tilltal! Vilka psalmer från Kyrkans hela tid kan ha påbjudits på
dessa tavlor? Låt oss göra ett försök att ge några exempel med hjälp
av 1986 års psalmbok:

-42 Se, Jesus är ett tröstrikt namn – en kort psalm med oerhört rikt 
innehåll
-112 Världens Frälsare kom här  – vår äldsta diktade psalm
-144 O huvud, blodigt, sårat – med klang av medeltida mystik
-345 Var man må nu väl glädja sig – från reformationen
-119 Var hälsad, sköna morgonstund – julottans särskilda psalm
-248 Tryggare kan ingen vara – pietismens trosglädje
-76 Gud vår lösta tunga – från den kyrkliga förnyelsen
-89 Se, jag vill bära ditt budskap, Herre – från den världsvida kyrkan

Slutpsalm 5:

*1 Nu tacka Gud, allt folk...    *2 Den nåderike Gud...

*3 Pris vare dig, o Gud, o Fader, Son och Ande,
högtlovad, store Gud, av oss i allo lande,
du som av evighet, treenig Gud förvisst,

har varit, är och blir högtlovad först och sist.

Karin Braw
Styrelseledamot i Hjelmserydsstiftelsen

Från Husfolket
Kära vänner fastan AD 2022:
Vad ska man säga om det som var före anfallet mot Ukraina? Nu faller
allt i ett annat ljus, t.o.m. coronapandemin. Vi är glada att vi fick komma
samman och tacka Gud för vår Herres födelse, mitt i en värld även då
präglad av krigets fasor. Jesaja profetia om en frälsare gällde en belägrad
Jerusalems stad. Vi var ett tjugotal församlade julaftons kväll som några
avslutade med midnattsmässan, andra steg upp tidigt till julottan. Stig och
Christina Norin var värdar som sedan snart tio år! Tack för det.
I andra januariveckan fick Hjelmserydsstiftelsen tillsammans med Eva
Spångbergs Björkelund stå värd för ett unikt arrangemang, Sveriges
första grundkursledarutbildning i Bibliska figurer med ursprung från
Schwarzenberg. Det var fantastiskt roligt trots besvären med de vidtagna
försiktighetsåtgärderna. Det var fyra ambitiösa och kunniga kursledare!
Läs mer i Kyrkans Tidning nr 7 s 18, eller direkt på hemsidan. Fotot
nedan visar scenen med profeten Jesaja med bokrulle i husets entrehall.
www.bibliskafigurer.se 
Första helgen i april inbjuder vi till Fasteretreat., och vi ber om att få
samlas till påsk för att möta uppståndelsens förvandlande kraft! Den som
ännu inte mött påskdagen i vår påskmorgonvaka/mässa - ta tillfället i akt!
Huset är förstärkt med Dorothea och Emil Lockman som värdpar. Se
foldern på hemsidan.
    Trots allt, Guds frid i en fasansfull tid, i vår Herre Jesu Kristi Namn.
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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.
Hemsida: www.evaspangberg.se 

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.

Minnesord Paul-Ragnar Melin
Prosten Paul-Ragnar Melin, Jönköping, avled den 11 december,
89 år gammal. Han sörjes närmast av makan Margareta, de fem
barnen med familjer, släktingar och många vänner. Till vännerna
hör Hjelmserydsstiftelsen och förbönsgemenskapen Actio
evangelica.
Han prästvigdes 1960 av biskop Sven Danell i Skara. Sin
prästerliga tjänst gjorde han som stiftsadjunkt i Skara och som
församlingspräst i Jönköping. Hans arbetskapacitet var stor och
han hade rikskyrkliga uppdrag i RKU och KGF.
Paul-Ragnar hade en fast förankring i högkyrkligheten och
gemenskapen i Brynolfsbröderna i Skara stift betydde mycket för
honom. Till det som hade stor plats i Paul-Ragnars hjärta hörde
också Hjelmserydsstiftelsen. Han satt i styrelsen i hela trettiotre år,
från 1983 till 2016. Under femton år, 1991 till 2006 var han
ordförande i styrelsen. Han lade ner mycket tid och engagemang
på stiftelsen och otaliga är de resor han gjorde från Jönköping till
Hjelmseryd. Ändå gav han aldrig intryck av att vara jäktad, utan
hade tid att växla några ord med dem han mötte.
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De två orden trohet och trygghet ligger nära till hands när man
minns Paul-Ragnar Melin. Han var trogen i de sammanhang han
tjänade, och hans person utstrålade trygghet. Troheten gällde hans
Herre och Frälsare och det var detta som gav honom trygghet. Må
han nu vila i frid och må Guds eviga ljus lysa för honom.

Kjell Petersson

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

Drick ur källan 18-20/3
En kurs i Bibelns grundspråk med Mats Eskhult, professor i
semitiska språk. Fokus är de kristologiska texterna i Gamla
Testamentet. Kostnad 1 940:- för logi i enkelrum.

Fasteretreat 1-3/4
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 1 600:-

Stilla veckan och Påsk 10-18/4
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.

Söndagssamling 1/5
I samband med kyrkkaffet talar Bo Westergaard över ämnet: ”Om
Vassula Ryden och budskapen Sant Liv i Gud” . Middag kl. 14.00.
Anmälan.

Gemenskapshelg för AE 13-15/5
AE-medlemmar inbjuds för gemenskap och till möjlighet att göra
olika arbetsinsatser på stiftelsen. Det går bra att komma redan på
torsdagen.

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:-).

Sång- och Musikläger 28/6-2/7
För barn 10-14 år. 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:-)

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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