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Jesus sade: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren 
skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som 
söker han finner, och för den som bultar skall det öppnas.(Luk.11:9-10)

Det finns tre grundstommar i bönelivet som bör finnas med hos var och
en som vill vara en Jesu lärjunge.
Den första grundstommen bör vara den dagliga morgon- och
aftonbönen. På Hjelmserydsstiftelsen ber vi ur den s k tidegärden vars
huvudbeståndsdel är böner hämtade från Psaltaren, bibelns egen bönbok.
Jesus använde dessa böner i sin bön till sin Fader. Det finns också en
styrka i att dessa böner används av Kristi kyrka över hela vår jord. I
psaltaren finns böner från den djupaste ångest till den starkaste lovsång.
Den andra grundstommen bör vara den heliga mässan / den heliga
nattvarden. I den gudstjänsten har vi vår Herres ofantligt stora löfte att
han själv kommer till oss i  brödets och vinets gestalter. På Hjelmseryds-
stiftelsen firas mässa/nattvard varje söndag och dessutom på tisdag
morgon och torsdagskväll.
Den tredje grundstommen i en Jesu lärjunges böneliv bör vara den
enskilda bönen. Jesus uppmanar sina lärjungar i sin Bergspredikan : ” När
du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det
fördolda. Då skall din Fader som ser i det fördolda belöna dig”. (Matt.6:6)

Guds ord uppmanar oss att söka enskildhet och stillhet inför vår
himmelske fader i bön. Tre ord som kan vara ett stöd är ” Tack, Förlåt
och Hjälp”. Det finns alltid det vi kan tacka för, det vi behöver be om
förlåtelse för och det som vi behöver be vår himmelske Fader om hjälp
med.
På många rum på Hjelmserydsstiftelsen finns böneplatser i inredningen till
hjälp för oss i den enskilda bönen när vi gästar stiftelsen.
För många är det en yttre hjälp att ha en sådan plats också hemma. Har
bönens låga slocknat i ditt liv?
Det är i så fall ett allvarligt tecken på att den låga som den helige Ande
tände i ditt liv när du döptes har slocknat. Se till att bönens låga brinner i
ditt liv! Det är inte mängden bön som är det avgörande. Ett tröstrikt ord
om din bön känns svag är profeten Jesajas ord: ”En tynande veke skall
Herren inte släcka” som Jesus själv citerar i Matt 12:20.

Herren välsigne ditt böneliv!

Anders Duvlund
Styrelseledamot i Hjelmserydsstiftelsen

Från Husfolket
Äntligen har alla restriktioner släppt och vi kan på nytt ta emot
gäster i samma utsträckning som före pandemin. Under april och
maj har vi haft många fler gäster än vi haft på många år.
Första helgen i mars kunde vi äntligen bjuda in till retreat igen. En
konfirmandgrupp från Stockholm var hos oss hela stilla veckan.
När de åkte hem på skärtorsdagens morgon så anlände våra
påskfirande gäster och helgen därpå samlades SSL till konvent. Så
har det fortsatt med olika grupper också under maj månad.
Nu ser vi fram emot sommaren med bl.a. Sång- och musiklägret i
veckan efter midsommar. Det finns ännu några platser kvar.
I sommar har vi flera medarbetare som kommer att hjälpa till att
hålla verksamheten igång. Som vanligt finns Anne Liljehorn, Anders
Edwardsson och Edit Vennberg under olika delar av sommaren,
men också Karl Lindman kommer att rycka in.
Det innebär att vi kan erbjuda kost och logi för gäster under hela
sommaren.

Varmt välkomna att tillbringa några dagar eller veckor hos oss!
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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.

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

Söndagssamling 12/6
Vid kyrkkaffet berättar församlingsrådets ordförande Johanna
Axelsson om Stockaryds församling efter sammanslagningen
mellan Stockaryds, Hjälmseryds och Hultsjö församlingar. Middag
kl. 14.00 Anmälan.

Midsommarfirande 24/6
Traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången
och jordgubbstårta.

Söndagssamling 25/6
Vid kyrkkaffet talar Fil Dr Allan Emren om ”Guds avbild, det visste
vi inte”.

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:-)
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Bibeldagar. Guds ledning – har Gud en plan för våra liv?
7-10/7
En unik rekreationsplats veckan fram mot söndag den 10 juli!
Värdar Elisabeth Z Palm, musiker, och Erik Zethelius, präst.
Välkomna!
Erik har förberett för tre bibelförklaringar, kontakt 072 995 6159.
Kaplan Anders Duvlund.

Söndagssamling 31/7
Rummet är mycket större än det jag ser genom mitt nyckelhål -
andlig verklighet i blick och språk. Folke T Olofsson talar om teologi
och poesi i sin nya diktsamling SLUTSTYCKEN. Middag kl. 14.00.
Anmälan.

Nydala Krönikespel 19-20/8
Framför ruinerna från 1100-talet utspelas ett drama från
medeltidens mäktiga kloster, ”Det rika Nova Vallis”. Mer info och
biljetter: https://nydala.com/Kronikespelen.html
Kombinera gärna med övernattning på Hjelmserydsstiftelsen.

Kyrka och Akademi 22-23/8
Ämne: Kristi Kyrka - Kristi kropp. (80 år med En bok om Kyrkan,
35 år med En ny bok om Kyrkan.

Rusken Runt 27-28/8
Gamla Hjelmseryds kyrka: Guidning var timme (Sö Högmässa kl.
11.00) eller på begäran. Tidebön kl. 12.30 (lö), 14.45 och
17.00 Kaffe i prästgården. Guidning med fokus lördag kl. 10.30
på målningen och relikerna, lördag kl. 13.30 på tidig medeltid och
söndag kl. 14.00 på kyrkans förfall och återuppbyggnad.
Söndagsmiddag m. efterrätt (140:-) kl.13.00 Anmälan.

Missionsdag 15/10
I samverkan med Eva Spångbergs Björkelund

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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