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Jag sitter vid mitt skrivbord och börjar I Faderns och Sonens och den
Helige Andes namn! Ser ut genom fönstret och konstaterar att det är
en riktig höstdag idag. Det blåser, regnar och är ruggigt som det ska
vara på hösten. Löven är märkligt nog fortfarande gröna på träden
utanför mitt fönster och alla åkeröäpplena har inte släppt taget om sin
gren. De försöker lite krampaktigt klamra sig kvar och väntar möjligen
på att någon ska plocka ner dem för hand. Löven vill också de hänga
kvar och kämpar mot naturens ordning så länge det går. Och jag
tänker: vi är ganska lika, alla varelser i skapelsens både fauna och i
flora. Vi vill så gärna behålla det vi tror är på väg att förloras. Men
någon gång blir det ändå nödvändigt att släppa taget och att våga ge
sig hän... Våra årstider är underbara. Hösten är en påminnelse om
döden, visst, men också om att livet går vidare i en annan fas, i annan
gestalt!
Trygghet är något som vi alla söker, både personligt och i samhället.
Vår del av världen kan inte erbjuda den, som nu levande generationer
har varit vana vid sedan årtionden tillbaka. Det har blivit allt tydligare
hur det pågår en andlig kamp mellan gott och ont inte bara i våra egna
liv. Media rapporterar om vad som händer inte bara långt borta, utan
också i vår närhet. Det är den ena mörka rapporten efter den andra.
Vi lever i en orolig och svår tid, som påverkar vår vardag allt mer. Och
oron tilltar. Hur ska det gå, hur ska det bli och vad är det för samhälle
och arv vi lämnar till våra barn och barnbarn?
Orostider är en tid för investeringar! Det var ju så Martin Luther
tänkte: Även om jag visste att jorden skulle gå under i morgon, skulle
jag plantera ett äppelträd idag. Det handlar om vårt kristna hopp, som
du och jag får äga. Äga, därför att vi har gjort en andlig investering i
den. Vi har sagt ja till Kristus och bekänner Honom som vår Frälsare
och Herre. Han är med oss alla dagar. Han håller hela världen i sin
hand. Oavsett om människor drivna av maktbegär gör anspråk på att
ta Guds plats i vår värld eller om människors kunnande driver henne
att leka Gud, så är det ändå till slut så att tryggheten i tillvaron finns
bara hos Honom, som vet vad det är att leva i oro, möta våld och hat
och att vara en ständigt utsatt människa, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud! Amen.

Christer Fjordevik
Styrelseledamot i Hjelmserydsstiftelsen

Från Husfolket
Kära vänner,
Trots postpandemi och krigshot gläder vi oss över en sommar som
bjudit på flera mindre och några större samlingar. Fler hittar hit för
enskild retreat. Vi är särskilt tacksamma över att ha fått hjälp av
Edit Vennberg och Karl Lindman under större delen av sommaren.
Flera på plats gör stor skillnad! Ett samtalsämne har varit att det
finns flera fastigheter i byn till salu för dem som kan göra inves-
teringar.
    Vad gäller våra egna fastigheter så lyser Stora matsalen på
nytt, matsalsgolvet har slipats och lackats och väggarna målats.
Lägenheten har fått ny dusch. Hela Lilla prästgården har målats av
sommarjobbarna. Almen beskärs och flaggstången målas. Tack
för gåvor som gör detta möjligt!!
    Se gärna programmet för Missionsdagen 15/10 och sprid
informationen. Vi vänder oss inte minst till församlingsråd och
grupper av olika slag! Vi förbereder för julfirande!! Det finns alltid
möjl ighet för diakonalt behövande att få stöttning för
vistelsekostnaden. Fråga gärna efter programmet. Välkommen hit!
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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

Missionsdagen 15/10
I samverkan med Eva Spångbergs Björkelund.
Presentation av bl.a. Norea Mediemission och Kristen Närradio
Växjö. Inleds med mässa kl. 10.00 och avslutas ca 17.00

Ursuladagen 21/10 visning av kormålningen kl.18.30
Den tryckta bilden av den medeltida kormålningen projiceras i
kyrkans kor, med musik och kommentarer av Jonas Nilsson och
Elisabeth Hernestrand

Drick ur källan 21-23/10
Med kursen “Drick ur källan” har Hjelmserydsstiftelsen glädjen att
kunna inbjuda till dagar med fördjupad förståelse av Guds stora
frälsningsverk.
Föreläsningarnas fokus är de kristologiska texterna i Psaltaren.
Huvudlärare är Mats Eskhult, professor i semitiska språk vid
Uppsala universitet. Kostnad 1 900:- i enkelrum.

Söndagssamling 23/10
Föredrag efter kyrkkaffet: ”Gemenskap i förlåtelse” av och med
Mariadöttrar av den Evangeliska vägen i Vallby. Middag kl. 14.00.
Föranmälan.

Vardagsretreat 21-24/11
– Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara
ensamma och ni kan vila er lite. (Mark 6:31)

Retreatens tema: Se himmelens stad i Hjälmseryd. Med
kormålningen projicerad i kyrkan till vesper tisdag och onsdag.
Retreatledare: Jonas Nilsson. Retreaten börjar med mässa på
måndag kväll kl. 18.00 och avslutas på torsdag förmiddag.
Inkvartering i enkelrum. Kostnad 2.600:-.
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AE-helg 26-27/11
Årsmöte med Hjelmserydsstiftelsens bönegemenskap Actio
Evangelica.
Presentation av Passionsspelen i Oberammergau.
På lördagskvällen kl. 18.30 håller Stödföreningen för Gamla
Hjelmseryds kyrka sin årliga auktion.

Julfirande 23-27/12
Fira Jesu födelses fest i gemenskap. Stanna så många dagar som
du önskar.

Inspirationsdag 23/1 2023
Tema: Sjung till Guds ära – psalmer för tillbedjan och själavård.

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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