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Föreståndaren har ordet

Från Husfolket

”Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det
Gud säger är sant. Ty den som Gud har sänt talar Guds ord;
Gud ger Anden utan att mäta.” Joh. 3:33-34

Vi är tacksamma för att den gångna vintern varit ganska mild, men
vi väntar nu på att värme och sommar ska komma. Vi fick fira en
fin påsk med gäster i alla åldrar.

Vi har just firat Pingst, Andens högtid. Den talar om att Jesus sände
den Helige Ande som en Hjälpare till sina lärjungar. Lärjungarna som
varit så rädda att de höll till bakom låsta dörrar, vågade plötsligt öppet
predika om Jesus. Ja, Petrus anklagade i sin första predikan, sina
åhörare för att de hade låtit korsfästa härlighetens Herre. Hur vågade
han? Hans mod berodde på att han nu hade blivit helt viss om att
Jesus hade besegrat synden, döden och djävulen. Petrus var nu helt
viss om att det fanns ett liv bortom graven. Jesus hade uppstått och
visat sig livs levande för dem. Nu vågade Petrus och de andra
lärjungarna till och med riskera sina liv för att förmedla budskapet om
Livets seger. Det finns många under historiens gång som har försökt
finna bevis för Jesu uppståndelse. Det starkaste beviset måste ändå
vara att det fanns människor som vågade sina liv genom att intyga
att de mött den Uppståndne. Om de hittat på att Jesus uppstått, så
skulle de ha erkänt det när dödsdomen hängde över dem. Men av de
elva apostlarna fick alla, utom Johannes, på olika sätt lida
martyrdöden, liksom många andra av de som mött den Uppståndne
under de 40 dagarna efter Påsk. Att människor var beredda att dö för
sin bekännelse, är för mig ett av de starkaste bevisen på att de
verkligen mött den Uppståndne. Därför vågade de riskera sina liv. Det
finns ett bättre liv bortom graven.

Simon Rye-Danjelsen som var volontär i höstas har under vintern
och våren bara funnit hos oss korta perioder. Nu är han tillbaka
med planering att stanna en längre period. Det är vi tacksamma
för, liksom att Ann-Carolin Liljehorn har kunnat tjänstgöra ett antal
helger för att avlasta husmor.
Under vintern har vi drabbats av vattenskador i två av våra rum,
då värmeelementen sprungit läck. Försäkringsbolaget tar större
delen av kostnaderna, men det har inneburit att vi har fått klara
oss med färre antal rum. Trafikverket har nu avslutat sin förhyrning
av vandrarhemmet, och rummen där har fått ersätta de rum som
renoveras. Men det innebär också att vi har förlorat en säker
inkomst. Vi ser nu fram mot sommaren med lagom blandning av
arbetsinsatser och rekreation.
Bertil, Maria, Jonas, Birgitta och Simon

Vi som lever 2000 år senare behöver inte vara mindre vissa. Också vi
får möta den Uppståndne, om än inte i synlig gestalt. I Bibeln, i bönen,
i kyrkans gemenskap och vid nattvardsbordet får vi erfara att Han är
en levande Herre. Också vi får ta emot den Helige Ande som en
kraftkälla i våra liv. I dopet gavs Anden som en gåva, men den gåvan
behöver vi använda. Ber du Gud om att han ska låta sin Helige Ande
vara kraftkällan i ditt liv, så kan du vara förvissad om att det också
blir så, ty den bönen är alltid enligt Guds vilja. Med en önskan om
Andens ledning önskar jag en välsignad sommar.

Bertil Olsson, Tf föreståndare
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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, veckomässa på tisdagar kl. 08.30 och på torsdagar kl. 18.00,
laudes/morgonbön kl. 08.30, completorium/bön vid dagens slut
kl. 20.30 dagligen. Vesper/aftonbön kl. 18.00 på helgdagsaftnar
och helgdagar. Kyrkan är öppen varje dag kl . 8.30-21.00.

Bibelstudium efter mässan varje torsdagskväll, med texter ur

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

Midsommarfirande 19-21/6
Varmt välkommen till midsommarfirande! Det blir en traditionell
midsommarafton med dans kring midsommarstången, Hjelmserydsleken Pimpelgubbe, sill och jordgubbstårta.

Sång- och musikläger 30/6-4/7

syföreningsresa, 50-årsmiddag, retreater.

För barn 10-14 år. Joel Samuelsson och Therese Lejon leder
musiken. Fritidsledare finns på plats. Det är årets höjdpunkt på
Hjelmserydsstiftelsen för barnen!
Pris 1 500:- (Syskonrabatt 400:-)

Vill du komma hit som arbetande gäst? Vi behöver hjälp

Söndagssamling efter högmässan 5/7

evangelieboken.

Boka gärna egna dagar t.ex.: Alpha-helg, bönegruppsdygn,

med praktiska insatser på många områden.

Resan hit går med buss till grinden eller med tåg till Stockaryd,
fem km härifrån. Jönköpings Länstrafik - tel. 0771-444333.

Kom ihåg att Eva Spångbergs Björkelund finns i vår närhet och
gärna välkomnar gäster. Tel. 0382-25047.

Vår förbönsgemenskap – Actio Evangelica

Hjelmserydsstiftelsen beror av medbedjare som ber med stiftelsen.
Som medbedjare i AE ger du också regelbundet till stiftelsen. AEmedlemmar 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

Författarinnan Ania Monahof talar över ämnet: ”Viskningar i
gryningen”. Middag kl 14.

Kyrka och Akademi 31/8-1/9
Tema: Så förnyas Kristi Kyrka.
Medverkande: Anders Jarlert, Hedvig Brander Jonsson, Svante
Nordin, Sverker Jullander, Therese Lejon, Fredrik Hollertz, Håkan
Falk, Johan Kalin m.fl. I samverkan med Sensus.
Pris 1 500:-.

Söndagssamling efter högmässan 6/9
Hope – Albin Karlsson, Sävsjö. Middag kl 14.
Hope är en ekumenisk satsning för inspiration. Medverkan i
högmässan och avslutning med bönesamling kl 16.00.

emot rundbrevet som mail att meddela sin mail-adress till oss.
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Missionsdag 19/9
För församlingsmedarbetare och alla andra.
Mässa kl. 10.00: Biskop Jan-Olof Johansson. Avslutande bön kl.
16.30. Medverkande: Martin Wihlborg, Carolina Johansson,
Eleanor Karlsson, m.fl. I samverkan med Björkelund och Sensus.
Pris 400:-.

Retreat 2-4/10
Änglar – Andar i Guds tjänst. Retreatledare: fd kh TL Staffan
Ljungman, Osby. Retreaten börjar på fredagen med Vesper kl.
18.00 och därefter kvällsmat. Avslutning söndag kl. 15.00.
Inkvartering i enkelrum. Pris 1 200:-.

Konfirmandinskrivning 4-6/12
Första lägerhelgen för nästa års konfirmander. Ungdomar födda år
2001 eller tidigare eller går i åttonde klass läsåret 2015/2016.

Tack
Stort tack för alla gåvor vi fått. Varje stor som liten regelbunden
eller tillfällig gåva gör skillnad för finansiering.

Vädjan
Vi vill åter vädja till er om extra gåvor. Vi står just nu inför en stor
investering, då vi måste byta ut en av våra värmepumpar -en
investering på närmare 100000:-. För verksamhetens skull
behöver vi också på sikt utöka vår personalstyrka.
Styrelsen

Hjelmserydsstiftelsens önskelista:
Trädgårdstraktor med utrustning för snöröjning.

Ovanstående priser är baserade på enkelrumspriser. Reducerade priser vid
boende i andra kategorier. Handdukar och lakan ingår ej i ovanstående priser.
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