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Bordsbönen som blev ett Te Deum

Från Husfolket

Litanians böneord ”...för pest och hungersnöd...bevara oss, milde
Herre Gud” har blivit särskilt levande för oss denna fastetid. De hade
också kunnat vara viktiga för Martin Rinkart i Tyskland på 30-åriga
krigets tid. Då var det pest och hungersnöd, krig, plundring och
missväxt i decennier. Rinkart var kyrkoherde i Eilenburg i Sachsen. När
pesten gick fram hade han tre jord-fästningar om dagen, och under
ett års tid jordfäste han nästan 5000 personer. Som bordsbön med
barn och husfolk (hans hustru var avliden) använde han en vers ur
Syraks bok:

Vi har nu snart två helt omtumlande månader bakom oss. Första
helgen i mars var våra hus fullbelagda vid familjelägret. Sen kom
avbokningar slag i slag.

Och nu må ni prisa hela världens Gud, han som överallt gör
storverk, som låter oss leva i ära ända från födelsen och alltid visar
oss barmhärtighet. (50:22)
Men han ville att versen skulle kunna sjungas, och så skrev han en
psalm över de orden. Psalmen spreds fort, kom med i den svenska
psalmboken 1695 och fungerar nu som en Kyrkans nationalsång och
ett folkligt Te Deum över hela världen än i dag. Vilken är då denna
psalm av Martin Rinkart med rötter i ”pest och hungersnöd”? Jo, nr 5 i
vår psalmbok:

Nu tacka Gud allt folk med hjärtans fröjd och gamman
för stora ting som han gör med oss allesamman.
Den Gud som tog oss upp av nåd i sitt förbund,
hans godhet följer oss ifrån vår första stund.
Den nåderike Gud, han må oss kraft förläna
att troget och med fröjd hans goda vilja tjäna.
Och Herren stor av nåd, må ge vårt hjärta frid.
Oss vare Herren när nu och till evig tid.
Pris vare dig, o Gud, o Fader, Son och Ande,
högtlovad, store Gud av oss i allo lande,
du som av evighet, treenig Gud förvisst,
har varit, är och blir högtlovad först och sist.
Karin Braw
Styrelseledamot i Hjelmserydsstiftelsen
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Vi har dock fortsatt att fira våra gudstjänster och en liten skara
valde att fira påsk med oss. Utöver det har vi haft en
dagkonferens sedan 9 mars.
Detta innebär ett stort avbräck i vår ekonomi. Många av våra
vänner har förstått detta och givit extra gåvor under den här tiden.
Hur länge den här pandemin tvingar till restriktioner vet vi inte och
därför vädjar vi om fortsatta gåvor, så att Stiftelsen kan överleva
den här tiden.
Vi vet inte om det går att genomföra de program som är planerade
i vår och sommar, men vi hoppas ännu att det ska gå. Därför har
vi inte ännu strukit programmen varken här eller på hemsidan. Kolla
gärna hemsidan för att se vilka program som kommer att
genomföras.
Den som vill komma för att fira gudstjänst ska veta att vi har en
lånad högtalaranläggning som möjliggör att det går att sitta ute och
ändå delta i gudstjänsten.

Taket på vår jordkällare lyser gult av påskliljor
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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-

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

AE-helg 15–17/5

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.

En helg för gemenskap och möjligheter att göra olika arbetsinsatser
i trädgård och byggnader.

Bibelstudium efter mässan varje torsdagskväll, med texter ur

Midsommarfirande 19/6

evangelieboken.

Boka gärna egna dagar t.ex.: retreater, stilla dagar, Alpha-

Enskild retreat 21–24/5

Dagliga mässor och tideböner.
Traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången
och jordgubbstårta.

helg, bönegruppsdygn, planeringsdygn, syföreningsresa, 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

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.
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Midsommar 2014

Söndagssamling Midsommardagen 20/6

Efter kyrkkaffet talar FD Allan Emren: ”Staden - vad är den och
varför finns människan?”. Middag kl. 14.00. Anmälan.
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Drick ur källan 22-25/6

En kurs i Bibelns grundspråk med Mats Eskhult, professor i
semitiska språk. Fokus är de kristologiska texterna i Gamla
Testamentet.

Sång- och Musikläger 30/6-4/7

För barn 10-14 år. Joel Samuelsson, Karin Fjellander och Cecilia
Tammo leder musiken. De som sjunger och de som spelar blåseller stråkinstrument övar både var för sig och tillsammans. Alla
instrument är välkomna. Fritidsledare finns på plats. Pris: 1 700: (Syskonrabatt 400:-)

Söndagssamling 12/7

Efter kyrkkaffet talar Folke T Olofsson om: ”Skaparord och
himlajord - om Första Trosartikeln”. Middag kl. 14.00. Anmälan.

Nydala Krönikespel 14/8 och 15/8

Läs mer på Nydalas hemsida:
http://www.nydala.com/Kronikespelen.html
Boende kan bokas på Hjelmserydsstiftelsen.

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

Vecka 32

Ev. Tidebönsdagar med extra Psaltarpsalmsläsningar, samtal och
fördjupning.

Söndagssamling 16/8

Efter kyrkkaffet talar Christian Braw om: ”Lyckans handbok – Lilla
katekesen”. Middag kl. 14.00. Anmälan.

Kyrka och Akademi 17-18/8

Tema: Evangelium är - Jesus Kristus!

Rusken runt 29-30/8

Lokalt arrangemang se http://www.gotorusken.se
Kyrkan guidas.

Söndagssamling 20/9

Efter kyrkkaffet talar Anders Jarlert om: ”Evangelisk Jesu hjärta
fromhet”. Middag kl. 14.00. Anmälan.
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