
Välkommen till jul i Gamla 

Hjälmseryd! 

 

Troligtvis retreat både Andra och 

Tredje Advent. Om du inte kan eller 

vill hela julhelgen, välkommen 

utifrån de tider som passar dig. 
 

 

Flera julgäster kommer fredag 23 

december. (Julefrid infaller 

Tomasdagen den 21:a.)  

 

Julafton – Lördagen 
 

830 Morgonbön och frukost.  
 

 Prel. övning till julspel. 

Förmiddagspromenad 

till Eva Spångbergs 

Björkelund. 
  

1300 Middag 
 

1400(ca) Julspel. Vi ställer fram 

julkrubban. 
 

16 Julkaffe  

 

1700 Julbön 

Samvaro i Lilla  

matsalen, sällskapslek,  

dikt och sång. Julgröt. 

 

Vi firar jul med krubban i centrum. På 

skorstensstocken på huvudbyggnadens 

tredjevind har Eva Spångberg avbildat 

julens drama i Gamla Hjelmserys kyrka. 

I koret ryms krubban. I klockstapeln 

sjunger änglarna. 

 

23.30 Midnattsmässa 
 

Juldagen – Söndagen 
 

0500 Julotta 

Julottekaffe 
 

830 Morgonbön, frukost. 
         

1100 Julhögmässa 

Kyrkkaffe 
 

1500 Julbord – möjligt att  

 boka särskilt (280:-). 
 

1800 Julvesper  
 

1845 Bilder från Passions-

spelen i Oberammergau. 

Förest Bertil Olsson. 

 

2030 Aftonbön 

 Kvällssmörgås 

 

Juldagen är intensiv med flera 

gudstjänster, delta i alla eller i någon. 

 

 

Fina möjligheter till kortare eller längre 

promenader i stiftelsens omgivningar. 

Medhavd matsäck ordnas lätt. 

 

 

Annandag jul - Måndagen 

  

830 Morgonbön 

Frukost. 

 

1100 Högmässa. 

 Kyrkkaffe 

 

1300 Middag 

 

 

16 Eftermiddagskaffe. 

 Bibelsamtal 

 

1800 Vesper 

1830 Kvällsmat 

 

2030 Aftonbön 
 

 

 

För den som önskar finns möjlighet 

att koppla av på Sävsjö familjebad 

som ligger 2 mil bort, 0382-153 01. 

Eller se en god film på vår 

hemmabio – vi har flera pärlor! 



 

Tredjedag jul Tisdagen 27/12 
 

Evangelisten S:t Johannes. 
 

 

830  Morgonmässa och 

frukost. 
 

 Övriga måltider 

 bokas. 
 

2030 Aftonbön 

 

 
 

 

Kostnad ankomst kvällen den 23e t.o.m. 

frukost den 27e: 2.265:- 

i delat rum. 

(i enkelrum +175:-. Linne +170:-) 

650:-/person och dygn i delat rum. 

Enbart julbordet 280:- vänligen anmälan 

senast 21/12. 
 

 

Goda tågmöjligheter till Stockaryd 

www.sj.se, 077-175 75 75. 

Upplysning om buss Jönköping - 

Vrigstad: 0771 444 333. 

 

Hör av er per telefon eller mail så möter 

vi: 0382 250 33, 

info@hjelmserydsstiftelsen.nu 

Välkommen till julfirande i Gamla 

Hjälmseryd. Gästhemmet är öppet 

före och efter jul, med vila, bön och 

måltidsgemenskap. 

 

Stiftelsen är även öppen under 

Nyårshelgen med ordinarie böneliv 

men då med självhushåll (250:-/dygn) 

 

Vi firar jul med Jesu födelse i 

centrum. Vi har traditionell julmat 

och det mesta som hör julen till. I 

våra faciliteter finns möjlighet för 

gäster att ordna sin egen rytm med 

tid för avkoppling.  

 

Ring oss gärna på telefon 0382-

25033 för bokning och frågor. Mail 

info@hjelmserydsstiftelsen.nu 
 

Hjelmserydsstiftelsen är ett kyrkligt 

gästhem i en gemytlig 

prästgårdsmiljö vid riksväg 30, mitt 

emellan Jönköping och Växjö. 
 

 

Vi önskar dig en välsignad jul! 
 

Maria Nilsson, Anders Edwardsson,  

Bertil Olsson, Boris Pahlm,  

m.fl. 
 

Värdar under juldagarna: 

Jonas Nilsson 

Christina och Stig Norin 
 

 

 

 

Välkommen till 

julgemenskap 

på 

Hjelmserydsstiftelsen 

2022! 

 

Vi firar jul med 

julkrubban  

i centrum. 
 

 
 

”Det folk som vandrar i mörket ser ett 

stort ljus!” (Jes 9:2) 

 
 

www.hjelmserydsstiftelsen.nu 

info@hjelmserydsstiftelsen.nu 

Tel 0382-25033 


