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Betraktelse juletid 2022-2023

Om den västliga latinska tradition gett den kristna tron dess
juridiska grund och den grekiska traditionen dess filosofiska så har
den syriska och orientaliska traditionen gett tron dess poetiska
fundament som vidgar perspektiven och samtidigt låter oss ana
trons sanning mellan orden. En av den syriska traditionens stora
var Efraim (Syriern) som kom att kallas den helige Andes harpa, i
en av hans många hymner diktar han:

 Människorna bör bekänna din gudom,  
de himmelska tillbe din mänsklighet.  
De himmelska häpnar över hur liten du blev,  
de jordiska över hur hög du blev.

Denna advents- och jultid får vi öva oss i bekännelse, tillbedjan och
häpnad när vi begrundar inkarnationens mysterium. I vår tid
påverkas även kyrkan av vårt samhälles kultur att ta ut saker i
förskott och rusa vidare till nästa sak på ärendelistan. Men en av
kyrkoårets välsignelser är att vi verkligen får dröja kvar vid vår tros
stora härlighet och hemlighet: Att Ordet blev människa, ja kött, och
bodde bland oss, ja satte ner sina tältpinnar mitt i vår tillvaro. Inte
bara en dag utan i juloktavens festliga veckor och om vi vill ända till
februari och kyndelsmässodagens firande. Kyrkoåret ger verkligen
utrymme för oss att som Gudaföderskan Maria ta allt detta till sitt
hjärta och begrunda det. Tänk vilken förmån. Kanske kan också
Gamla Hjelmseryd få tjäna som en plats denna del av kyrkoåret
där du får begrunda i ditt hjärta inkarnationens ljuvlighet – i
bekännelse, tillbedjan och häpnad och bjuda in Herren i ditt hjärta
med orden: Kom Jesus till mig in!

Fredrik Hollertz
Styrelseledamot i Hjelmserydsstiftelsen

Från Husfolket
I skrivande stund faller snön och Hjelmserydsstiftelsen är inbäddad i ett
vitt jullandskap. Under hösten har vi omväxlande haft ett flertal
grupper och däremellan lugna dagar med enstaka gäster.
Under hösten har den medeltida kormålningen projicerats vid två
tillfällen. Det har rönt uppskattning, dels i samband med Ursuladagen
den 21 oktober och under vardagsretreaten. Visning på Ursuladagen
lär återkomma, kanske även vid retreat. Vi är mycket tacksamma för
möjligheten att få se och meditera över dessa vackra målningar. I
oktober månad ledde också prof. Mats Eskhult ännu en kurs: Drick ur
källan. Kursen som hade fokus på de kristologiska texterna i Psaltaren
rönte stor uppskattning av deltagarna – såväl de som hade kunskaper
i grundspråken som av dem utan denna kunskap. På söndagen
gästades vi av två systrar från Mariadöttrarna av den Evangeliska
vägen i Vallby (utanför Enköping) som berättade om att leva i
”Gemenskap och förlåtelse”.
Påföljande vecka fylldes huset av en kursledarutbildning i ”Bibliska
figurer”. Dagen före Första Advent hade vi som vanligt Actio
Evangelicas årsmöte och Stödgruppen för Gamla Hjelmseryds kyrka.
Den inbringade 20 300:- vilket var ett fint resultat.
Adventsretreaten kring andra adventshelgen leddes i år av Anders
Duvlund, Oskarshamn. Vi ser nu fram emot att tillsammans med våra
gäster få fira jul inför Barnet som föddes i Betlehem.

Välsignad Jul och ett Gott Nytt År önskar vi er alla!
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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, enskild
retreat, afternoon-tea, födelsedagsfirande, 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

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

Emeriti-retreat 23/1 2023
För pensionerade präster och diakoner. Retreatledare: Anders
Duvlund.

Inspirationsdag 23/1 2023
Tema: Sjung till Guds ära – psalmer för tillbedjan och själavård.
Medverkande: Paul Thorstensson, Magnus Widholm m.fl.

Fasteretreat 24-26/2
Retreatledare: kh Pär-Magnus Möller, Värnamo. Retreaten börjar
på fredagen med vesper och kvällsmat kl. 18.00 och därefter
instruktion. Avslutning söndag kl. 15.00 med kaffe. Inkvartering i
enkelrum. Pris 1 700:-

Drick ur källan 10-12/3
Med kursen Drick ur källan har Hjelmserydsstiftelsen glädjen att
kunna inbjuda till dagar med fördjupad förståelse av Guds stora
frälsningsverk. Huvudlärare är Mats Eskhult, professor i semitiska
språk vid Uppsala universitet. Kostnad 1 900:- i enkelrum

Stilla veckan och Påsk 2-10/4
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.
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Iotaretreat 27–30/4
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 15/5. Kostnad 3.000:- (linne +170:-).

Via sacra - pilgrimsläger 18–21/5
Välkomna med intresseanmälan för ett ungdomsläger med
ungdomar från hela landet med högmässan i centrum i stort tält.
Inbjudare: kyrkoherdarna i Viby, Sigtuna, Ljungby, Lilla Edet och
Knivsta. Mer info: martin.valman@svenskakyrkan.se

Sång- och Musikläger 27/6-1/7
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: 2 000: -
(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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