
Kostnaden för att delta beror av hur länge du är med. Om du 
kommer Skärtorsdagens kväll och är med till Annandagens 
eftermiddag kostar vistelsen här 2.450:- för kost och logi i 
dubbelrum (enkelrumstillägg: +175:-). Studerandepris för logi i 
flerbäddsrum: 2.275:-. Vandrarhemslogi för samma tid: 875:- 
 
Möjligheter till stipendium för vistelsen här finns både för 
behövande, studeranden och för äldre. Hör av dig! 
 
Nu är den närmaste hållplatsen Stockaryds järnvägsstation, 
trafikupplysningar 0771 444 333, bokningar www.sj.se eller 0771 
75 75 75, 5 km härifrån. Vi kan hjälpa till med att ordna skjuts. 
 
Här på gården finns husfolket Maria Nilsson, Anders Edwardsson, 
Boris Pahlm, Birgitta Hallding och Bertil Olsson, föreståndare m.fl. 

 
Årets påskvärdar är Jonas Nilsson, Anders Lindqvist m.fl.! 

 
 

Välkommen att höra av dig! 
 

Gud välsigne din påsk! 
 

E-post: info@hjelmserydsstiftelsen.nu  
Tel: 0382-25033 (säkrast dagligen 9.30-10.30) 

 
www.hjelmserydsstiftelsen.nu

Välkommen att fira  
Stilla Veckan och Påsk 2023  

på Hjelmserydsstiftelsen  
6 – 10 april  

 
 
 

 
 

 

 
 



 
Vi firar påsk med gudstjänsten i centrum. Vi samlas i 

gemenskapen kring nattvardens instiftande, stannar upp inför 
Jesus på korset och gläds i påskdagens seger. 

 
Påsken är årets höjdpunkt på Hjelmserydsstiftelsen. 
 

Måndag till onsdag i Stilla veckan firas mässan kl 8.30. 
 

Skärtorsdagens kväll firar vi nattvardens instiftande med 
högmässa kl 19.00. 

 
Långfredagen i stillhet. 

Laudes kl 8.30 
Långfredagsgudstjänst kl 11.00 

Korsandakt kl 15.00 
Gravläggningsvesper kl 18.00 

 

 

Påskafton är väntans dag. Vi förbereder oss själva, kyrkan och vid 
tjänlig väderlek trädgården, så långt man är hågad. Någon gång 
under dagen samlas vi till bibelsamtal utifrån påskens läsningar. 
 
 
 

 
 
 
Påskdagen inleds kl 05 med påskens första mässa, vilket betyder 
att vi tänder påskeld, går in i mörklagd kyrka med påskljuset och 
läser sju läsningar i ännu mörkt kyrkorum. Efter lovsången tänder 
vi alla ljusen. Efter evangeliet förnyar vi våra doplöften och firar 
nattvardens gudstjänst. Till sist går vi i procession över 
kyrkogården till huvudbyggnaden för frukost, sjungande 
påskpsalmer. Högmässa Påskdagen och Annandag påsk kl 11.00. 


