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”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina
minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”
Matt.25:40
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Kära SKSF-vän
Sedan sist har vi både mött den svenska
sommaren, upplevt den och nu har det blivit höst. En del av er har säkert varit i skogen och haft med er både bär och svamp
hem. Själv var jag tillsammans med någon
mer ute på en skogspromenad en dag, och
vi hittade en del svamp. Vi försökte hålla oss
nära vägen så vi smidigt skulle hitta tillbaka
till bilen då vi skulle åka hem. Vi hörde hela
tiden trafiken från vägen men gick längre åt
ena hållet än vi trodde. När vi sedan var klara gick vi ut till vägen, men kom ändå fel och
fick gå några extra steg. Tack vare att snälla
människor, som hade egna erfarenheter av
att gå vilse, stannade och körde oss till bilen, slapp vi gå hela dagen. Vi sa sedan båda
två att vi kanske skulle haft med oss en karta och en kompass. Jag tänker att det är så
på många områden i livet att det är bra att
ha en kompass att följa. Ditt samvete är en
sådan inre kompass och Bibeln, Guds ord,
är den karta och vägvisare som vi kan följa.
Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Vi får vara de där människorna som pekar
på Jesus och hjälper människor som kommit vilse, eller är på väg att gå vilse, att hitta
vägen.
Igår fick jag träffa mitt femte barnbarn,
en liten flicka som var efterlängtad av både
föräldrar, morföräldrar och farmor. Jag satt
i väntrummet utanför förlossningen, åt godis, bad att det inte skulle dra ut på tiden
och att det skulle gå bra. I samma väntrum
satt ett par från ett annat land med en annan kulturell bakgrund. Det var deras första barnbarn som skulle födas och de var
oroliga för sin dotter. Med erfarenheter
från sitt hemland var de extra oroliga för att
det var en vanlig förlossning. De var vana
vid att då man kom till sjukhuset gjordes

som rutin ett kejsarsnitt, så kvinnan bl.a.
skulle slippa den smärta som det innebär
att föda normalt. För dem var smärtan och
en normal förlossning förknippad med
fara för barnets och moderns liv. Vi kunde
kommunicera på hjälplig engelska och jag
förklarade lite hur väl man hela tiden övervakade både hur modern och barnet mådde
med olika utrustning, och att om det blev
akut och fara för någon av dem så fanns läkare som kunde utföra akut kejsarsnitt. Det
verkade som de efterhand blev lugnare. De
satt där och bad för sin dotter, och jag tog
också med dem och deras dotter och måg
och barnbarn i min tysta bön. Det gick bra
och vi kunde redan efter någon timma dela
glädjen över de små efterlängtade flickorna som kommit till världen. Människors
väg till tro är inte heller så enkel alltid. Den
kan vara smärtsam och kosta på, både för
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Etik
Även barnmorskor bör få följa den inre kompassen

Frågan om samvetsfrihet i vården ligger
nu i ett slags paus i avvaktan på Europadomstolens ställningstagande i barnmorskefallet. Under tiden finns det anledning
att fortsatt lyfta de grundläggande moraliska och juridiska frågorna.
Följer man debatten om samvetsfrihet för
vårdpersonal får man intrycket att ett enda
domstolsbeslut skulle förvandla samtliga
Sveriges barnmorskor, gynekologer och
sjuksköterskor till hårdföra abortmotståndare – över en natt. Sveriges kvinnokliniker skulle kastas 100 år bakåt i tiden. All
modern medicin och teknik bli obrukbar
Enda hjälpmedlet vid en abort skulle vara
klädhängare och råttgift, om vi ska tro högljudda debattröster.
Det är inte den svenska abortlagstiftningen som ska avgöras i rättegången när

forts. fr. föregående sida
den som är på väg och de andliga fäder och
mödrar som finns runtomkring. Men… tänk
att få se någon komma till tro, andligt liv födas och någon bli en ny människa i Kristus.
När jag satt i bilen på väg hem igår kväll
lyssnade jag på radion. Då pratade de om
aborter, NIPT (det blodprov som tas där
man kan se om fostret har en kromosomavvikelse), och barn som inte får födas för att
man inte är perfekt. I Danmark och på Island föds nu nästan inga med Downs syndrom. Kjell Asplund, som sedan 2012 är generalsekreterare för Statens medicin-etiska
råd (SMER), uttalade stor oro för hur de
föräldrar som beslutar sig för att fullfölja
en graviditet då fostret visat sig ha Downs
syndrom kan bli bemötta. Han poängterade
vikten av att ge dem extra mycket stöd.
Vi behöver be för vårt samhälle, attity-

en barnmorska vill kunna slippa medverka
vid aborter. Snarare förutsätter samvetsfriheten att aborter är tillåtna. Den svenska
abortlagen från 1974 skyddar samvetsfrihet. Socialutskottet skrev i sitt betänkande (1974:21) ”att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa
skäl har svårt att acceptera abortingrepp,
skall slippa delta i verksamheten härmed,
varför någon författningsmässig reglering
av frågan inte är påkallad”. I dag bryter Sverige mot den egna lagens intentioner.
Erfarenheter från Norge visar på att en
samvetsklausul för barnmorskor inte heller
hotar abortlagstiftningen och det är därför troligt att så inte heller blir fallet med
en samvetsklausul i vården när det gäller
aborter. På de flesta svenska kliniker där
forts. sid. 13

der, våra politiker och för vård och omsorg.
Jag vill påminna er om Healthcare Sunday
15 oktober. Då ber vi speciellt för vård och
omsorg. Se mer om det på sidan 10.
Jag hoppas att det är många som möter
upp 7 oktober, då vi har temadag på Arken,
Kungsängen. ”Hur behåller du engagemang
och livsglädje i en pressad vårdvärld?” Du
ser en annons på baksidan av Hälsning och
finner mer information på SKSFs hemsida
och på Församlingen Arkens hemsida. Kom
ihåg att anmäla dig!
Jag vill önska dig en
väsignad höst!

Margréth Jansson
Ordförande

kristenivarden@telia.com
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Anna - fysioterapeut i Sierra Leone
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”Vad ni har gjort mot en av dessa mina
minsta, det har ni gjort mot mig” är en bibelvers som sporrat många till att göra gott
mot barn eller andra människor. Anna Vines är en kvinna som jag träffat genom mitt
engagemang i landet Sierra Leone, Västafrika. Hon är från England, men jobbar med
att hjälpa handikappade barn i Sierra Leone. Det arbete hon och hennes medarbetare gör, är helt fantastiskt. Senast jag var i
Sierra Leone fick jag förmånen att följa med
dem runt till familjerna och se deras arbete.
Jag bad henne att skriva lite om sig själv till
Hälsning. Här är först lite information om
”Enable the children”, som organisationen
hon jobbar med heter.
Enable the children (ETC) är en oberoende ideell verksamhet som grundades 2007
och som nyligen är införlivad som ett program av World Hope International. ETC
tillhandahåller sjukgymnastik och arbetsterapi, vård och supporttjänster, till cirka
500 barn med funktionshinder, i Freetown,
Sierra Leone. Personal besöker patienter
i sina hem och lär familjer och vårdgivare
hur man stöder barn med funktionshinder
genom att använda lek, rörelser och matningsstöd. Detta gör det möjligt för familjer att lära sig hur de kan ta hand om det
handikappade barnet och ge ett kärleksfullt
och vårdande hemliv. Eftersom fattigdom,
kulturella övertygelser och analfabetism
leder många mödrar till att tro att de själva gjort något fel när ett barn är fött med
funktionshinder, att det är Guds straff eller
att barnet är besatt av en ond ande, arbetar ETC med att få mödrar att förstå varje
barns medicinska fall och försäkra föräldrarna om att de inte har gjort något fel.

Hittills har ETC hjälpt mer än 900 barns
liv, trots att de fortfarande lever med funktionshinder. Vissa barn har fått möjlighet
att äta utan risk för kvävning tack vare bättre positionering, andra har lärt sig hur man
använder och leker med händerna, vissa
har för första gången känt hur det känns att
sitta upprätt eller stå i ögonhöjd med sina
vänner, och många kan äntligen njuta av
kvalitetstid med sina föräldrar, syskon och
grannar.
Anna berättar…. Hej! Jag heter Anna Vines
och är programchef för Enable the Children
i Sierra Leone. Jag är en brittisk fysioterapeut som har varit baserad i Sierra Leone
sedan 2011, dit jag ursprungligen kom med
Mercy Ships på MV Africa Mercy som rehabiliteringssamordnare. Jag började arbeta
för Enable the Children 2013, när det var en
liten lokal frivillig organisation, och har sett
den växa från 180 barn till över 500 barn
som sköts om i verksamheten. Jag kommer
från en kristen familj, vars missionärsrötter
går tillbaka till 1899, då min gammelfarfar
inrättade en bibelskola i Uganda, och varje

Anna tillsammans med kollegor i Sierra Leone

generation sedan dess har tjänat i Afrika.
Efter min utbildning till fysioterapeut i Oxford arbetade jag på universitetssjukhuset
där i åtta år, och fick stor erfarenhet och
träning kring arbetet. Jag älskar att arbeta med barn och älskar att se den skillnad
som terapi, kärlek och stöd kan göra i barnens liv. Jag älskar också Jesus och det omvandlingsarbete Han gör i mitt liv och livet
för dem omkring mig – jag har gett mitt liv

att tjäna Jesus och gör det med glädje.

Se gärna ETCs hemsida: https://
worldhope.org/enable-the-children. Där
finns en trevlig 5 minuters film som sammanfattar arbetet.
Nia Lindström, Huskvarna
vice ordförande för SKSF
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Glimtar från Almedalsveckan 2017

Årets Almedalsvecka föregicks av en del
turbulens då nordiska motståndsrörelsen
släpptes in och tilläts att ha ett anförande
under veckan. Antalet seminarier hade utökats ytterligare sedan föregående år från
3000 till 4000. Möjligheten att delta reducerades till att välja ut ett axplock av seminarier att vara med och lyssna på. Olika ideella föreningar och företag var på plats, som
även var flitiga med att dela ut material och
informera om sin verksamhet. Små seminarier pågick även i tält ute på hamnplanen
och utmed gator.
Minutkliniken var en av utställarna, ett
vårdföretag som samarbetar med Apotek.
Där kan man som apotekskund snabbt och
enkelt träffa sjuksköterska, få en diagnos av
läkare och ev. få behandling med läkeme-
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del. Enkla akuta sjukdomar kan behandlas,
som t.ex. förkylning, halsont och urinvägsinfektioner. Provtagning kan utföras. Som
besökare fick man testa HbA1c som är ett
mått på medelblodsockret de senaste tre
månaderna.
Jag valde att lyssna på Svenska demensförbundet som arrangerade seminarium på
Gotlands museum. Geriatrikprofessor Yngve Gustavsson talade om vad som händer
då demenssjukdomen är i antågande. Han
menade att alla människor bär på ett virus
som kan utlösa demenssjukdom, men alla
drabbas inte som väl är. Enligt demensförbundet insjuknar mer än 20 000 personer
årligen i demens och man räknar med att
det totala antalet demenssjuka i Sverige
är ca 160 000 människor. Han talade även

Minutkliniken

om att människor med demens riskerar
undernäring, olämplig medicinering och
utebliven rehabilitering, alltså en sämre
livskvalité. Detta förekommer både om de
bor hemma eller på demensboende. Vid
hemvård påverkas anhöriga genom att de
ofta är anhörigvårdare dygnet runt. Hela
familjen påverkas av sjukdomen, vilket blir
en börda för hela familjen.
Almedalsveckan räknas som en av världens största demokratiska mötesplatser
och har omkring 40 000 unika besökare.
Bland besökarna finns Sveriges politiska
ledning samlade på ön. Eftersom så många
människor samlas på ön krävs ett omfattande säkerhetsarbete. För att få en balans
mellan säkerhet och trygghet å ena sidan
och öppenhet och tillgänglighet å andra
sidan behövs ett väl fungerande säkerhetssystem. I samband med Almedalsveckan på

Gotland finns ett nära samarbete med Region Gotland och polis, säkerhetspolisen,
räddningstjänst och sjukvård. Alla arrangörer som hyrt lokaler för sina seminarier
har ansvar för att säkerhet och försäkring
följs enligt lagar och regelverk och att
brandskyddsregler följs. Beredskapsplaner finns att följa om något skulle inträffa,
som olycka, brand eller telenätet slås ut.
Det syns tydligt att det är välbevakat, när
man vandrar mellan olika platser. Det finns
poliser överallt. Röda korsets sjukvårdsgrupp syns framför allt i Almedalsparken
med sina röda kläder, vilket kändes väldigt
tryggt.
Utmed strandpromenaden fanns en monter med Sopköket. Där fanns olika livsmedel som kasserats från affärer. Flera av varorna hade passerat utgångsdatum, men var
ändå fullvärdiga som föda. Det fanns flera

Sopköket
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forts. fr. sid.7

smakprov, bl.a. smoothie och sorbet, som
smakade utmärkt.
En ny mötesplats fanns för information
om vad som händer om man vill lämna
islam. Islamsk apostasi nämndes som begrepp vilket innebär att lagar inom islam
tillämpas: hädelse, kritik och konvertering
från islam som regel straffas med döden. Att
lämna islam är olagligt i Egypten, Marocko,
Jordanien, Malaysia och Quatar och f.d.
muslimer får inte finnas till i över 25 länder. Bilder med berättelser fanns att ta del
av, där människor fängslats, torterats eller
dödats i andra länder. Ett exempel gavs från
Tyskland där en 38-årig fyrabarnsmor från
Afghanistan dödades p.g.a. av att hon konverterat till kristen tro. Denna information
måste bli känd, islamsk extremism spelar
en avgörande roll i de fasansfulla terrordåd
som sargat Europa sista åren. Mer kunskap
behövs om islam, om hur religion, tradition
och kultur samverkar.
Besökte krukmakarens hus med ”G som i
Gud” som tema. Lyssnade bl.a. på seminari-
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um ”Samvetsfrihet- mer än en abortfråga”.
Samvetsfrihet kan även kopplas till andra
områden i samhället som värnplikt, polisväsende och livsmedelshantering, men
huvudsakligen vårdetiska aspekter som
abort och dödshjälp. Deltagare i seminariet var Ruth Nordström jurist, Elin Karlsson
läkarförbundets etiska kommitté, Lars-Anders Staxäng riksdagsledamot (M), Cathrine Pålsson Ahlgren riksdagsledamot (KD),
Mathias Tegner riksdagsledamot (S), Annika Hirvonen Falk riksdagsledamot (MP).
Nikodemussamtal avslutade dagen varje
kväll, där en företrädare för dagens parti deltog i ett personligt, öppet och ärligt
samtal. Präst/samtalsledare var Mats Hermansson och Lisbeth Gustavsson. Kantor
och musiker Alma Hedlund Emilson medverkade under kvällen. Hon framförde även
egna låtar som hon sjöng tillsammans med
sin syster. De hade tillsammans spelat in en
cd som fanns till försäljning.
Mona Johansson, Skövde

Föreningsnytt

Vårsamling i Anderstorps missionshus

Det har blivit tradition att vi SKSF-are i
Jönköpingsområdet och från höglandet har
en gemensam samling som avslutning på
vårterminens bönemöten. I år var det vi i
Aneby som stod som inbjudare. Vårt möte
var förlagt till Anderstorps gamla missionshus utanför Aneby och dryga 20 personer
hittade dit den sista måndagskvällen i maj
månad.
I Aneby är sångarparet Robert och Irene
Johansson bosatta. Robert är ju också känd
författare av böckerna ”Humor i helgade
hyddor”, så vad var naturligare än att be
dem om hjälp med sång och tal en sådan
kväll. Deras medverkan blev mycket uppskattad. Sångerna blev till välsignelse och
Roberts små historier utlöste flera glada
skratt. Allt vittnade om att det finns glädje
i en kristen tro.
Samlingen kring kaffeborden efteråt gav
också tillfälle att dela med sig av erfarenheter som kristen inom vården. Vår önskan

är ju att vi ska få fler av vänner och arbetskamrater att bli medlemmar i SKSF då vi
tror att Gud har en uppgift för oss att vara
Hans vittnesbärare och få bli till välsignelse
för både patienter och kollegor.
Barbro Fritz, Aneby

Barbro Fritz ledde samlingen

Robert och Irene Johansson
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Bön
Vi ber tillsammans
Tacka för:

o Bönegemenskapen i SKSF och HCFI
o Alla som är ljus och salt i sin vardag
o Guds trofasthet och Guds löften
o Att vi har frihet att samlas till bön
och annan kristen gemenskap
o Sjukhuskyrkan
o Alla våra trogna medlemmar i SKSF
o Korset i våra nordiska flaggor

Bed för:

o Dem som är förföljda för sin tro
o Dem som är på flykt och andra i nöd
o Muslimer som konverterat
o Den psykiska ohälsan i vårt land
o De studerande
o Frågan om Samvetsfrihet för vård-personal
o Synen på människovärdet

Healthcare Sunday
- Bön för vård och omsorg

Söndag den 15 oktober vill vi uppmana alla kyrkor och samfund att vara med och
be för vården och omsorgen i Sverige.
Healthcare Sunday började i Storbritannien och uppmärksammas nu i många
länder. 18 oktober har Lucas namnsdag. Lukas i Nya testamentet var ju läkare, och
därför har man valt den söndag som är närmast 18 oktober.
Alla berörs vi på något sätt av vården och omsorgen i Sverige, antingen vi fattar
beslut, är personal, patient eller anhörig. Många som arbetar har ett tungt eller
stressigt arbete med mycket ansvar. Detta är ett tillfälle för dem att få förbön och
uppmuntran.
Hoppas ni vill vara med oss och speciellt be för vården och omsorgen! Vi vet att
det alltid händer något då vi ber.
Det finns information på SKSF:s hemsida, och den färdigskrivna bönen som finns
på sid.11 i detta nummer av Hälsning finns även där för att ladda ner och skriva ut.

SKSF:s hemsida: www.kristenivarden.se

HCFI:s europeiska bönevecka 2018
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Plats för böneveckan brukar variera och turen har nu kommit till vår region, d.v.s. Norden. KFH, vår systerorganisation i Norge kommer att stå som värdar och böneveckan
blir 10-14 januari i Oslo. Skriv in det i din kalender redan nu. Mer information kommer
på SKSFs hemsida och i Hälsning.

Bön

En bön för vård och omsorg
Käre Gud
Vi tackar dig för ditt löfte om att du alltid hör vår bön.
Vi ber idag speciellt för vård och omsorg i Sverige.
Var nära var och en som arbetar i vård och omsorg. Låt dem
motta din styrka och kärlek och låt dem få förmedla den vidare
till patienter, kollegor och andra som de möter.
Låt dem hitta möjligheter till kontakter med andra på arbetsplatsen för att kunna be och uppmuntra varandra och låt dem också
få hjälp och stöd från sin lokala kyrka.
Herre, vi ber för dem som i sitt arbete utsätts för hot och våld
från patienter.
Var med dem som möter patienter med missbruksproblem och
psykiska problem.
Vi ber för de studerande i vårt land, att de ska få den utbildning
de behöver, och vara väl förberedda att ta det ansvar som krävs
i arbetet inom vård och omsorg efter sin examen. Hjälp dem också att få arbete då de är färdigutbildade.
Tack Gud för alla dem som arbetar för våra barns hälsa och för
dem som arbetar med barn på förskolor, daghem, och olika skolor. Låt dem få förmedla din kärlek och trygghet.
Gud, vi ber, att det ska finnas en helhetssyn, att man ska se till
hela människan i vård och omsorg.
Herre, vi ber dig för alla som arbetar med att försöka se till de
fysiska, psykiska, sociala och andliga behoven hos de allvarligt
sjuka och döende och deras anhöriga.
Gud, vi ber dig, var särskilt nära dem som är deprimerade, och
dem som har svårt att leva ett normalt liv. Hjälp dem att få ta
emot den behandling och det stöd de behöver för att de ska finna
frid, hälsa och helande.
Herre, vi ber att de äldre bland oss ska bli betraktade med respekt, behandlade med värdighet och få den vård och den omsorg de behöver.
Trösta dem som sörjer och dem som bor och lever under svåra
förhållanden.
Ge dem och oss alla den hjälp vi behöver.
I Jesu namn,
Amen.
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Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Gävle sjukhus

I våras då jag var i Gävle för att hälsa på
hos min syster med familj, fick jag även
förmånen att se lite av Gävle sjukhus och
sjukhuskyrkans lokaler där. Sjukhuset har
en lång och intressant historia, men jag tar
bara med ett par saker här. Mer kan den
som önskar läsa på Sjukhusets hemsida
bl.a.
Gävles första lasarett byggdes 1767, som
nummer fyra i Sverige och var då det enda
sjukhus som fanns norr om Dalälven. På
nuvarande sjukhusområde har det funnits
sedan 1887. Jag läste att man i Gävle var
först i världen med att göra hälsokontroller
med mammografi. Det var tack vare läkaren
Bengt Lundgren, som 1969 började massundersöka kvinnor för att förebygga bröstcancer.
Mycket har hänt sedan dess, och verksamheten och vården har utvecklats genom
åren. På Gävle sjukhus bedriver man idag
akut- och specialiserad vård för de invånare
som bor i Gävleborgs län och i norra Uppland. Det är varje dag många patienter, anhöriga och mycket personal som passerar
sjukhusets dörrar. Francis Grim, grundaren
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Sjukhuskyrkans expedition

av HCFI, han sa ”Det passerar fler genom
sjukhusets dörrar än genom kyrkans.” Han
betonade hur viktigt det är att se och möta
dessa människors andliga behov. Sjukhuskyrkan har en viktig uppgift att finnas
just där.
På Gävle sjukhus finns sjukhuskyrkan
tillsammans med all annan verksamhet.
Liksom på andra sjukhus vänder man sig
till patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är ett samlat begrepp för den
andliga vården vid sjukhus och är ekumenisk. På Gävle sjukhus har Svenska kyrkan
en tjänst och frikyrkorna har en. Mats Johansson är sjukhuspräst och Maud Cajdert
forts. nästa sida

Utanför andaktsrummet står denna fina
modell av en kyrka.

Etik
forts. fr. sid. 3 ”Även barnmorskor.........”
obehagliga arbetsuppgifter, till exempel
abortsituationer, uppstår kan dessa även
lösas om det finns en respektfull attityd för
vårdpersonalens samveten.
Alla yrkesområden som rör möten mellan människor ställs inför moraliska gränsdragningar, och Sverige har i dag redan
”samvetsklausuler” för olika yrkesgrupper.
De journalister som ifrågasätter Ellinor
Grimmarks rätt att arbeta som barnmorska
åtnjuter själva den samvetsklausul som de
vill förvägra henne. Journalistavtalet säger:
”Medarbetare får inte åläggas att utföra
uppdrag som är förödmjukande eller som
står i strid med hans eller hennes övertygelse.”
Tidigare valde även samvetsgranna läkare
och landsting att åsidosatta lagen och följde
sin inre moraliska kompass för att ge papperslösa adekvat vård. I etikforskaren och
docenten Susanne Wigorts Yngvesson bok
”Frihet till samvete” ges ett flertal exempel
om hur även präster och poliser praktiskt

hanterar moraliska betänkligheter i arbetet. Tänk den PR-konsult som skulle få
uppdrag som rör vapenexport, tobak och
pornografi men som vill avstå.
2011 skrev Dagens Medicin om vårdpersonals djupa obehag över sena aborter när
fostren fortfarande andas och rörde på sig.
”Alla tycker det är jätteobehagligt. Folk slutar på grund av det här. Ska det verkligen
vara så här?” frågade en sjuksköterska som
ville vara anonym. Flera röster uppmärksammar samtidigt den skriande bristen på
barnmorskor, inte minst under sommaren.
Debatten om samvetsfrihet behöver lyftas
till en värdigare nivå.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen
Emelie Rynningsjö, ambassadör för Provita
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet
Artikeln är tryckt med tillstånd

”Det passerar fler människor genom sjukhusets
dörrar än genom kyrkans”
Francis Grim, grundare av Healthcare Christian Fellowship International
forts, fr. föregående sida

är sjukhuspastor.
Sin expedition har sjukhuskyrkan på plan
7 i hus 11. Det är väl skyltat då man kommer in via huvudentrén. Utanför sjukhuspastorns och sjukhusprästens expedition
finns ett trevligt rum inrett med bord och

stolar och en bokhylla med information och
en del litteratur.
På plan 5 i höghuset, d.v.s. hus 1, finns
ett andaktsrum, som är öppet dygnet runt.
Även det är trivsamt inrett. Varje torsdag
eftermiddag firas det gudstjänst där.
Margréth Jansson
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Föreningsnytt

KFHs konferens i Norge 2017

Margréth, Ingrid och jag hade förmånen
att delta i Norges konferens för sjukvårdsoch hälsopersonal. Efter 81 mil med bil på
smala och slingriga vägar, med många broar
och tunnlar, så anlände vi till Helgatun fjällpensionat i Voss. Det ligger mycket vackert i
västnorges fjällområde. Vi såg lite snöfläckar uppe på fjällen. På vintern är detta ett
populärt område för skidåkare!
Vår systerförening KFH:s ordförande An-
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ne-Marit Dugstad hälsade oss, cirka 45 deltagare, varmt välkomna.
Temat var ”Vi är världens ljus och jordens
salt”, med fokus på våra satsningsområden.
”Nycklar till andlig omsorg” talade Kristina Berg Torskenaes om. Hon är vårdlärare
och forskare i Norge och har skrivit en doktorsavhandling om andlig omsorg.
Heidi Schmidt medverkade också. Hon har
skrivit en bok som heter ”Har du tid till det,
då?” Den handlar om att se och möta patienters andliga behov inom vården.
Grupparbete och reflektioner samt samtal
och förbön praktiserade vi.
Bönegrupper på arbetsplatsen lyftes
fram på olika sätt och av flera personer.
Anne-Marit delade sin längtan och vision
om bönegrupper på alla arbetsplatser och
institutioner. Någon berättade om egna erfarenheter av att be konkret i grupp för ett
sjukhus. Andra hade hälsningar från sina

Konferensdeltagare

Föreningsnytt

Ingrid Ökesven, Heidi Schmidt och
Kristina Berg Torskenaes

bönegrupper.
Bussutflykt till Voss och en kyrka där samt
till Sivle Gård i Stalheim gjordes på lördagen. Ingrid Ökesveen berättade om Per Sivle
och hans gård redan första kvällen. Vi fick
gå upp dit där det låg mitt i vacker natur och
med en underbar utsikt.
Vid festkvällen talade Sandra Ingebregtsen om ”BÖN- en festresa”. Hon var personlig och delade i sin undervisning med sig av
egna erfarenheter
Ett bönerum med olika stationer inbjöd till
bön under hela konferensen. Varje dag var
det även morgonbön där.
Böneveckan i januari 2017 ska bli i Norge.

Inga-Maj Filipsson och Ingrid Rydell
vid den gamla kyrkan i Voss

Närmare bestämt i Oslo. Då kanske vi
är fler från Sverige som har möjlighet
att delta.
Vi tackar vännerna i Norge för en härlig gemenskap!
På hemvägen åkte Margréth och jag
via Oslo, där vi övernattade hos vännerna Kristina och Erik Torskenaes. Innan
vi begav oss hem till Sverige åkte fick
vi upp till en plats där det var utsikt
över en stor del av Oslo. Vi åkte även till
hamnen där man åker över till Utöya.
Inga-Maj Filipsson, Jönköping

Sivle gård
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B-POST
Begränsad eftersändning

Vid definintiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:
SKSF, c/o Margréth Jansson
Smedhemsv. 19, Ryd, 565 97 Bottnaryd

HUR BEHÅLLER DU ENGAGEMANG OCH LIVSGLÄDJE
I EN PRESSAD VÅRDVÄRLD?

TEMADAG FÖR KRISTEN VÅRD- OCH OMSORGSPERSONAL
Tid: Lördag den 7 oktober 2017 kl. 9:00 - 17:00
Plats: Församlingen Arken, Kraftvägen 12, Kungsängen
Kostnad: 250 kr / person (Betalas vid ankomst, gärna med kort eller swish)
I priset ingår lunch, fika x 2. Meddela vid anmälan ev. specialkost.
Enklare logi går att boka (vid anmälan) på Arken till en kostnad av 220 kr /person och natt.

Anmälan senast måndag den 25/9 till info@arken.org el. på tfn. 08-588 840 00
Arrangörer: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund,
Församlingen Arken, Hälsolövet

Vårdbibeln

Gåvan till den som
vårrdar
Hemsida: www.stiftelsenprovita.se
E-post: info@stiftelsenprovita.se
Telefon: 018-129300
Vi arbetar för att främja mänskliga
rättigheter och ett starkare människovärde.

Vi behöver ditt stöd!
Ge en gåva till Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Plusgiro: 13 87 37 - 2 Bankgiro: 312-4294
Swish: 1234580239

