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Strömmar av levande vatten

Från Husfolket

Pingstdagen är visserligen ännu flaggdag men avskaffandet av
Annandag pingst som helgdag har gjort att pingsten verkar ha
försvunnit ur det allmänna medvetandet. Det blir allt färre
konfirmationer och vigslar under pingsthelgen. I praktiken får också
pingsten en allt mindre betydelse i vår kyrka vilket är mycket
allvarligt. För pingstens händelser, då Guds treenighet slutligen
manifesteras fullt ut genom den helige Andens nedstigande, är av
avgörande betydelse. Också för Hjelmserydsstiftelsen. För då
Guds Ande sänds, skapas liv.

Sedan förra rundbrevet kom har vi både hunnit fira Jul, Påsk och
Pingst, det som brukar kallas för kyrkoårets festliga del. Nu står
sommaren i sin vackraste skrud.
Under sommaren kommer Prästgårdens huvudbyggnad få en rejäl
ansiktslyftning. Snickare har redan bytt ut en del av panelen som
inte stått emot tidens tand. Nu väntar vi på målarna som ska måla
om hela huset. Detta har blivit möjligt tack vare det arv vi fick ta
emot i fjol.
Vi vill också berätta att vi fått en större gåva, avsedd att
subventionera vistelse på Hjelmserydsstiftelsen för de som inte har
ekonomiska resurser att komma hit. Sprid gärna detta till vänner
och bekanta, som du tror skulle behöva komma hit för vila och
rekreation, men inte har möjlighet att betala fullt pris. Det är bra
om vi i förväg kommer överens om hur mycket som gästen själv
ska betala. Detta kan självklart gälla också deltagande i retreater
och andra arrangemang.
Så önskar vi er alla en skön och avkopplande sommar.

Jesus talar ju om Anden som att den som tror på honom, ur hans
inre skall flyta strömmar av levande vatten. I vår tradition har
Andens kraftfulla eld utifrån pingstundret varit framträdande, inte
minst genom psalmskatten och att vi använder röd skrud under
helgens gudstjänster. I ortodox tradition är det lite annorlunda. I
vissa ortodoxa kyrkor används istället grön skrud till pingst, färgen
vi förknippar med växt och mognad. I den Syrisk-ortodoxa kyrkan,
som numera är en framträdande kyrka i vårt land, avslutas
pingstliturgin med att församlingen ber om den helige Ande
knäfallande för att på prästens uppmaning resa sig ”genom Guds
kraft”. Därefter tar prästen ett knippe valnötsblad och bestänker
församlingen med rent vatten och säger: ”Må den Helige Ande
komma och nedstiga över var och en av er”. Vattendropparna
betecknar den helige Andens gåvor. Källor av strömmande vatten
är ett minst lika framträdande uttryck för den helige Andes liv som
elden men vi kanske glömt bort det. För det har funnits sådana
traditioner även hos oss. Längre tillbaka smyckades heliga källor
och man drack ur dem särskilt under pingsthelgen. Utifrån detta är
vår bön att Hjelmseryds gamla kyrka och prästgård skall få vara en
plats där människor får upptäcka den helige Andes strömmande
källor i sina liv, där de får växa och mogna med Hjälparen och en
plats där den helige Ande får vägleda oss med hela sanningen.

Bertil, Maria, Jonas och Birgitta.

Fredrik Hollertz, Styrelseledamot
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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.

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

Midsommarfirande 23/6

Traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången
och jordgubbstårta.

Bibelstudium efter mässan varje torsdagskväll, med texter ur
evangelieboken.

Boka gärna egna dagar t.ex.: Alpha-helg, bönegruppsdygn,
syföreningsresa, 50-årsmiddag, retreater.

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 25033
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
emot rundbrevet som mail att meddela sin mail-adress till oss.

Helgsamling 24/6

I samband med kyrkkaffet berättar Kirsti Porkka om Finlands
historia, med anledning av Finlands 100-år som egen nation.
Middag kl. 14.00 (Anmälan)

Sång- och musikläger 27/6-1/7
För barn 10-14 år. Musikledare: Joel Samuelsson och Ylva
Gerdås. Pris 1 500:- (Syskonrabatt 400:-)
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Retreat 2-4/7 Att vara – inte synas

Att dra sig undan tillsammans med Jesus. Matt. 6:31
Retreatledare: komminister Martin Fredh, Värnamo.
Inleds med vesper kl. 18.00 den 2/7 och avslutas på kvällen den
4/7. Inkvartering i enkelrum. Pris 1 200:-.
Möjlighet att stanna till onsdagen.

Kyrka och Akademi 21-22/8

Tema: Kristi ära. Börjar med mässa kl. 8.30 den 21/8 och
avslutas med sändningsgudstjänst kl. 17.00. Medverkande:
Hedvig Brander, Christian Braw, Eva Bäckman, Mats Eskhult,
Markus Hagberg, Per Högberg, Magnus Johansson och Sven-Olof
Wallinder.
Pris 1 500:-. Studerande, pensionärer, arbetslösa 900:-

Missionsdag 30/9
Retreat 10-12/11

Retreatledare: km Anders Duvlund, Oskarshamn. Retreaten börjar
på fredagen med kvällsmat kl. 18.00 och därefter instruktion.
Avslutning söndag kl. 15.00 med kaffe. Inkvartering i enkelrum.
Pris 1 300:-.

Automatisk överföring
Om du har automatisk överföring av gåvor till något av våra
konton i annan bank än Handelsbanken, så ber vi dig att ändra
överföringen till kontot i Handelsbanken: clearingnummer 6627,
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 omständliga 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.
Bankkontona i Nordea, Swedbank och SEB, samt Plusgirot
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

Retreat 24-26/11

Retreatledare: kh Pär-Magnus Möller, Värnamo. Retreaten börjar
på fredagen med kvällsmat kl. 18.00 och därefter instruktion.
Avslutning söndag kl. 15.00 med kaffe. Inkvartering i enkelrum.
Pris 1 300:-.
Möjlighet att stanna till nästa dag.

Auktion 2/12

Stödföreningen för Gamla Hjelmseryds kyrka håller sin årliga
auktion kl. 18.30.

AE-helg 2-3/12
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