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Kära SKSF-vän
Jag sitter och skriver detta i ett snöigt
Småland. För någon dag sedan kom solen
fram och då gnistrade det så vackert i den
vita snön. Hittills denna vinter har det annars varit mest regn i denna del av Sverige.
Ett par dagar före jul smälte snön bort, så
2017 blev det en grön jul.
Att få vara med på HCFI:s europeiska bönevecka i Norge blev en bra början på det
nya året. Då vi reste dit var det ingen snö
här, men däremot då vi närmade oss vårt
resmål. Även om dagarna där inte bjöd på
någon sol, utan det var mulet, upplevde vi
desto varmare gemenskap med våra trossyskon från HCF i Europa och upplevde
Guds närvaro och tilltal. Gud är inte beroende av väder, vind eller klimat. Han är så
mycket större än alla omständigheter som
vi upplever och som kan hindra vår glädje
och ibland få oss missmodiga. Det är en stor
förmån att få mötas för att läsa Guds ord,
lovsjunga vår Gud och att be för och med
varandra.
Det är många som inte har den frihet som
vi har, och vi bad under böneveckan bl.a. för
de kristna som är förföljda och får lida för
sin tro. ”Open doors” kom nyligen ut med
en ny lista över de länder där förföljelsen
av kristna är som värst. De 20 översta på
listan är Nord-Korea, Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Libyen, Irak,
Jemen, Iran, Indien, Saudiarabien, Maldiverna, Nigeria, Syrien, Uzbekistan, Egypten,
Vietnam, Turkmenistan, Laos. Gå gärna
in på ”Open doors” hemsida: www.opendoors.se. Där kan du se hela listan och läsa
mer om deras arbete med att stödja förföljda kristna i olika delar av världen. Det finns
även ett bönebrev som man kan ta del av.
När vi vandrar med Jesus och låter oss ledas av Den Helige Ande kan vi få vara med
om spännande saker. Läs Elsas berättelse

på sid. 6. En kristen kvinna fick där stor betydelse för att Elsas liv skulle räddas. Både
små och stora mirakler kan ske i vardagen
då vi minst räknar med det.
Vi närmar oss nu vår årskonferens som
även i år arrangeras tillsammans med KLM.
Information finner du på sid. 13 i denna tidning. Vi kommer i år att koncentrera oss på
internationellt arbete och hur man på olika
sätt kan samverka. Det kommer även att
bli tid för andlig gemenskap och bön. Förra
årets konferens blev lyckad och uppskattad.
Hoppas vi blir många som möter upp i år!
Jag vill önska dig en god
och välsignad fortsättning på år 2018. Kom
ihåg att just du är viktig!
Margréth Jansson
Ordförande

kristenivarden@telia.com
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Mässlingsvaccination i Syd-Sudan

När den humanitära krisen förvärras i
Sydsudan svarar MAF med att leverera
mässlingvaccin åt Medair som hjälper redan hårt drabbade.
MAF-piloten Chris Ball kikar in i flygplanet 5Y-ESU, som delar namn med det
swahiliska ordet Yesu för Jesus. Han ser ett
dussin stora kylväskor. ”De här är de största kylväskor jag någonsin sett”. säger Chris.
Kylväskorna som är 90x60 cm innehåller
vaccin som Medair ska använda för att bekämpa ett mässlingsutbrott i Aweil i norra
Sydsudan. Biståndsorganisationen Medair
som startades 1989 arbetar med att lindra

lidandet för människor som lever i de fattigaste, mest isolerade och krigsdrabbade
områdena.
Alicia Morcombe som är hälsochef på
Medair berättar: ”När Medair kom till Aweil
för en översyn blev det tydligt att det var
stora problem med mässling. Ju fler byar
vi besökte ju mer berättade folk hur barnen dog av mässlingen. I en by begravde de
varje dag barn som dött av mässlingen, en
sjukdom som går att bota.”
Rapporter från området vittnar om att
hundratals barn redan är infekterade och
Forts. sid. 4

Flygplansstolarna ut och nödhjälp in. Baslivsmedel först innan kylboxarna lastas in i MAF:s
Cessna Caravan.
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Forts. fr. sid. 3
tusentals är i riskzonen. Bristen på mat och
näring gör saken ännu värre. Även om barn
i utvecklade länder sällan dör av denna ytterst smittsamma sjukdom så medför krig
och konflikter att det är mycket sällsynt
med regelrätta vaccinationer här. Det finns
ingen tid att förlora, regnperioden närmar sig och gör bilresandet svårare. ”Som
tur var” säger Alicia ”så kunde vi komma
igång med vaccinationerna inom en vecka.
En lång och skumpig färd på osäkra vägar
var inte ett alternativ. Vaccinet skulle inte
kunna hållas kallt i den stekande hettan. En
flygning med MAF var det enda alternativet.”
Medair frågar MAF om det är möjligt att
ordna en flygning från Juba till Aweil för att
leverera vaccinet så fort som möjligt. Den
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här flygningen är en kamp mot klockan.
Bara tre timmar efter start landar piloten
Chris Ball i Aweil och lastar av alla de stora kylväskorna. Ett 40-tal Medair-team med
290 lokala medarbetare dryper av svett i
den stekande hettan. En liten stund senare
är kylväskorna med vaccin och isblock inlastade i bilarna och på väg. Allt eftersom
vaccinationerna kommer igång cyklar man
runt och meddelar befolkningen via megafon att hjälp är på plats.
Eftersom alla barn mellan sex månader
och fem år behöver vaccineras får teamen
arbeta snabbt. De behandlar barnen där det
är möjligt, t.ex. i skuggan under ett träd. En
del barn gråter högt efter sprutsticket. Andra tar smärtan med jämnmod. Vid varje
vaccinationsstation köar hundratals trötta
mammor med sina små för att få det livräd-

De stora kylboxarna som innehåller mässlingvaccin lastas om från
MAF-planet för vidare transport med bil ut till närliggande byar.

dande vaccinet.
Mammor kommer från alla möjliga håll
i området sicksackande mellan skräp och
djurspillning som ligger utspritt över marken. Mary med sina fem barn är mycket
lycklig. ”Jag är så tacksam att mina barn inte
kommer få mässlingen. Jag vill tacka er och
hoppas Gud välsignar er, tack för vaccinationerna”.
En 27-årig mamma med vackert flätat hår
och en röd klänning utbrister: ”Tala om för
världen att vi kämpar för att få mat och att
livet är hårt för oss. Vi behöver vatten, skolor, vägar, kliniker och hälsoarbetare.”
I slutet på vaccinationskampanjen har
Medair vaccinerat närmare 50 000 barn.
Det som till en början verkade som en omöjlig uppgift är nu en otroligt lyckad kampanj.
Alicia säger att kampanjen var en mycket

svår uppgift eftersom Aweil är stort och
befolkningen är utspridd. ”När du ser barnen bli vaccinerade så är det ett fantastiskt
ögonblick. Att veta att vi kan rädda många
barn gör det värt det hårda arbetet.” Medairs projektledare Ruth Burn håller med. ”Vi
är otroligt tacksamma för MAF:s support
och bidrag till vår vaccinationskampanj. Vi
hade inte kunnat göra det utan MAF.”
Anders Hällzon

MAF flyger i 35 länder och har 135 flygplan
i tjänst varje dag. Var tredje minut startar
eller landar ett MAF-flygplan.

www.maf.se

En del barn gråter högt efter sprutsticket. Andra tar smärtan med jämnmod. Vid varje vaccinationsstation köar hundratals trötta mammor med sina små för att få det livräddande vaccinet.
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Elsa fick livet tillbaka

Namn: Elsa Lundin
Ålder: 23 år.
Jobb: Har jobbat som gruppledare för ungdomar som skulle integreras med äldre
människor på ett äldreboende, genom ett
företag jobbat som barnvakt i olika familjer,
kontorsansvarig och receptionist på ett redovisningsföretag. Driver eget företag ”Elsa
design”, designar och tillverkar smycken i
silver och armband av halvädelstenspärlor.
Studier: Går just nu på Hillsong bibelskola
i Göteborg.
Annat intressant jag gjort: Rest till olika
platser i bl.a. USA, Asien och Europa. Italien
är en favorit.
Mål och tankar om framtiden: Har stora
mål och drömmar. Drömmer bl.a. om att ge
ut en bok om min story, samt att få peppa
unga och äldre människor att inte ge upp,
att fortsätta framåt och att aldrig sluta visionera, skapa och jaga sina drömmar. Att
låta det lilla frö man har i hjärtat att gro
med Guds hjälp, för att kunna bli något
stort och fantastiskt som kan hjälpa andra
människor.
Bibelvers som betyder mycket för mig: Jag
har flera bibelverser som jag älskar och ofta
kommer tillbaka till. En av dem är Matt 7:7
”Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så
skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.”
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2012 så bestämde jag mig för att åka till
USA som utbytesstudent- Livet i soliga Kalifornien var fantastiskt. Jag fick en amerikansk familj, vänner, fick testa att surfa och
min engelska förbättrades radikalt.
En morgon i februari när jag hade varit
i USA i ca 7 månader hände det något väldigt oväntat. Jag ramlade ihop på golvet och

slutade andas. Min värdpappa hittade mig
och trodde jag hade satt något i halsen, så
han började slå mig hårt i ryggen och skrek
”Elsa andas andas”. Då minns jag hur jag
upplevde att jag hamnade i mellanrummet
mellan liv och död. Halva min kropp befann
sig i rummet men halva kroppen hade lämnat. Från midjan och neråt så var jag inte
längre i rummet, utan på väg in i ett mörker. Jag minns hur jag försökte dra hela mig
själv in i rummet igen, för jag var inte redo
att lämna den här jorden än. Så jag drog och
slet för mitt liv, plötsligt så var hela jag inne
i rummet igen och jag minns bara hur jag
låg på golvet i alla möjliga olika kroppsvätskor, sen svimmade jag av. Andra minnet jag
har är att jag bars ner för trappan i huset
på en bår. Det blev 2 veckor på sjukhuset,

Elsa låg nersövd i 2 veckor.

utan att de kunde hitta något som helst fel
på mig.
Efter 2 veckor släpptes jag och försökte
gå tillbaka till livet igen. Det som hände när
jag då förstod vad jag hade varit med om
resulterade i min första och hittills enda
panikattack. När man första gången förstår
hur nära man faktiskt var döden, så finns
det nog ingen mer naturlig reaktion än just
en panikattack. Men jag har inte fått någon
mer efter det. Mina värdföräldrar skickade
hem mig till Sverige, även om jag inte hade
föreslagit det eller ens ville det själv.
Jag jobbade lite extra hos min mamma
och lyckades ta körkort. Efter några månader i Sverige var det dags att åka tillbaka till USA och hälsa på min Amerikanska
familj. När jag hade varit där i en eller två
dagar, så hände något med mig igen. Jag föll
ihop i samma hus, då endast min 13-åriga
värdsyster och jag var hemma. Hon ringde
911 och ambulansen var där inom 5 min.
Ingen vuxen fanns hemma, så därför följde
granntjejen Nicole med i ambulansen. Hon
började be till Gud, medan ambulansmännen körde på med HLR på mig. Efter några
minuter så ville ambulansmännen ge upp
och sa ”Vi är ledsna men vi har förlorat
henne”. Nicole uppmanade dem att inte
sluta med HLR. Hon hörde nämligen i sin
bön plötsligt en stark och klar röst som sa
”tvivlar du på mig”. Hon kollade runt omkring sig, men förstod att det inte var någon
av killarna i ambulansen utan det var Gud
själv som talade till henne. Hon uppmanade
dem därför att de skulle fortsätta med upplivningsförsök, vilket de gjorde i över 1 timma. Sedan hände ett antal mirakler med att
rätt person befann sig på exakt rätt ställe i
rätt tid. Läs min kommande bok om ni vill
höra mer om det.

Min rehabilitering började i sjukhussängen i USA, där jag fick lära mig att prata igen,
äta själv och så småningom träna på att stå,
men jag kunde inte mer än så. Jag var på
sjukhus i Los Angeles i en månad och sedan fortsatte rehabiliteringen på sjukhus i
Sverige. 1 år gick jag på rehab. Idag mår jag
bra och behöver ingen assistans i vardagen.
Jag bor själv och klarar det utan problem.
En del hjärntrötthet finns kvar och lite problem med närminnet, men annars mår jag
bra. Läkarna hade förutspått att om jag ens
överlevde skulle jag få sitta i rullstol och
vara helt beroende av hjälp. De opererade
in en ICD, som är en pacemaker kombinerat med hjärtstartare som hjälper mig om
det skulle hända igen. Jag är så tacksam att
jag fick en ny chans, att jag lever och mår
så bra.

Följ mig gärna på Instagram: elsalundin och
mitt företag: elsadesignsweden samt min
Facebook-sida måste ni gilla: Elsadesign
Elsa Lundin
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Föreningsnytt

HCFI:s europeiska bönevecka 2018

Den årligen återkommande böneveckan i
HCF hölls i år 2018, 10-14 januari, i Sandefjord, på inbjudan av KFH i Norge. Vi blev
30 deltagare från 11 länder och för mig
som varit med många gånger var det som
att träffa familjen. Vi hälsades välkomna av
Anne Marit Dugstad som är ledare för KFH
och av Jeff Dyas ledare från HCF i Wales,
Första dagen är alltid avskild för tystnad,
fasta och bön då man kan fördjupa sig i
den utgivna böneguiden för 7 dagar. Den
innehåller varje dag en kort meditation
över ett bibelord, respons, information om
situationen i två-tre länder där förföljelsen
av kristna är stor och hur vi som lever i friare länder kan be för dessa våra trossyskon.
Till sist finns varje dag också en lite längre
lista av HCF:s medlemsländer som vi kan
be för. Skulle någon vilja ha den här böneguiden, som ju är på engelska, kan den fås
genom SKSF. Den kan vara till hjälp många
gånger när man vill be för våra syskon i
HCFI.
Fredagen och lördagen började med lovsång och bön. En broder från Wales, Greg
Leavers som spelar gitarr hade med sig
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ytterligare en, Christopher Dean som spelade synt fantastiskt fint. Dessa stunder blev
otroligt berikande och verkliga möten med
vår Far i himlen.
Under dagarna hade vi undervisning ledd
av bl.a. Jeff och Marilyn Rollier från Schweiz.
Varje avsnitt avslutades med gruppsamtal
och bön i smågrupper. Vi talade om Guds
rike och hur vi som Jesu lärjungar ska leva
i vardagen för att andra människor i vår
närhet, för att arbetskamrater, vänner och
familj ska få upp ögonen för vad det vill säga
att vara medborgare i Guds rike. Hur skulle
det se ut och märkas inom vården om Guds
rike fick komma in där? I vår grupp tog vi
fram och samtalade om Andens frukter från
Gal.5:22: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. 1 Kor 13 talar om Kärlekens väg
och vad den betyder för en Jesu lärjunge i
gemenskapen med sina medmänniskor.
Alla dessa egenskaper kan få betyda mycket
för hur vi bemöter andra, kollegor, patienter, anhöriga, och kan också skapa längtan
hos dem efter att lära känna vår Mästare
Jesus Kristus. I vår bön efter samtalet bad

Föreningsnytt

Christiotopher, Wales och Inger, Danmark

vi om nycklar som kan öppna upp dörrar
att nå till den yngre generationen inom hälso-och sjukvården i våra länder.
Söndag morgon hade vi en morgonbön
med lovsång, förbön och tillfälle att bli
smord med olja. Vi var många som tog tillfället i akt att få förbön. Alla har vi olika
gåvor som Gud både vill och kan använda
på våra olika arbetsplatser och i kontakter
med människor. Vi tackar Gud för några
välsignade dagar i Hans och varandras gemenskap och känner ännu mer att vi är ett
i Kristus.

Barbro, Sverige och Corinne, Schweiz

Ofta har vi för låga förväntningar på vad
Gud kan göra och vad som kan ske, och
glömmer bort vilken stor Gud vi har och
vad Han är mäktig att göra. Det är bra att
på minna sig själv och andra om det. Vi fick
ett uppmuntrande ord till slut som du som
läser detta också kan ta till dig när du ber:
”You will get what you expect”, ”Du kommer att få det du förväntar dig”, och det står
”Bed och ni skall få”.
Barbro Fritz, Aneby
Forts. sid. 10

Vänner från Island, Ryssland och Frankrike
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Forts. fr. sid. 9
Det var tredje gången jag deltog i HCF:s
bönedagar. Det som är fantastiskt är att
möta sjukvårdspersonal från Ryssland och
Serbien år efter år, men också från andra
länder i Europa. Det var meningen att även
någon från Israel skulle ha varit med, men
tyvärr fick förhinder. Trots att vi träffas så
sällan upplever man en stor enhet i lovsång
och bön för sjukvården i Europa. Stor nåd
att vara med. Försök att ta chansen att delta i dessa bönedagar om du har möjlighet
nästa år. Var vi kommer att träffas då är inte
bestämt ännu, men det kommer att annonseras senare.
På lördagen hade vi besök av Karen och
Håvard Sand tillsammans med lovsångsledaren Thora Gisladottir från Island. Dessa
är engagerade i en bönerörelse i Norge.
Håvard hade forskat i Norges kyrkohistoria och hade funnit att Olof Tryggvarsson
var den som grundlade Norge som nation.
Innan dess hade han kommit till öar utanför Norges kust som då beboddes av kristna
kelter som hade flytt från kaoset som rådde efter romarrikets fall i Europa. En keltisk munk profeterade över honom att han
skulle bli kung. Han gifte sig med en kristen
keltisk prinsessa. Som kung stiftade han lagar som vilade på kristen grund och kristna

värderingar.
Karen, som egentligen är från Filippinerna, gav oss en inblick i den andliga strid vi
är involverade i. Hon utgick från 2 Mos 17:
8-16. där striden som Mose utkämpade mot
Amelek beskrivs. Josua och hans här segrade så länge Moses armar var uppsträckta. Vi
är som Josua som strider och tröttnar. Den
andliga meningen med Amelek, enligt Karen, är trötthet. Och tröttheten har sin rot i
otro. Otron hindrar oss från att kämpa och
kampen finns i andevärlden. Av trötthet har
vi drabbats lite till mans, även Jesu lärjungar
och Jesus blev trötta och i Getsemane kunde
lärjungarna inte hålla sig vakna under den
största och viktigaste andliga brottningskampen i världshistorien. Med tröttheten
följer utmattning, depression, förtvivlan
och otro. Låt oss som Mose ha våra händer
uppsträckta mot Himmelens Gud och inte
förtröttas och ge otron fäste i våra liv. I denna strid behöver vi bönegemenskap. Om vi
inte kan träffas i grupp för att be har vi möjlighet att använda telefonen.
Dagarna i Sandefjord gav inspiration att
vila i löftet att Gud hör bön och kan göra
långt mer än vi kan bedja eller tänka.

Anne Marit, Norge och Marilyn, Schweiz

Karen, från Filippinerna, bosatt i Norge

Anita Andersson, Göteborg

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
o Alla som är ensamma

Bönegrupper och bönetrio inom SKSF

Det finns på flera platser i Sverige bönegrupper och bönetrio där man
speciellt ber för vård och omsorg. Dessa bönegrupper har större betydelse än vi anar. Önskvärt vore att det fanns minst en bönegrupp eller
bönetrio på varje ort och på varje arbetsplats. Människor vittnar om att
situationer och arbetsklimat förändrats då man har bett. Vi får även in
böneämnen via vår hemsida: www.kristenivarden.se
Ett stort tack till alla er som står med oss i bön för vård och omsorg och
för vårt land! Kom ihåg att det alltid händer något då vi ber, även om vi
inte alltid ser det resultat vi önskar och ibland får vänta på bönesvar. Hör
gärna av er om ni har eller startar en bönegrupp eller bönetrio. Maila till:
kristenivarden@telia.com eller skicka meddelande via kontaktformulär på
hemsidan. Böneämnen som kommer in via hemsidan skickas vidare till
någon bönegrupp i landet. Det är även människor som hör av sig ibland
för att de vill ha en kontakt där de bor eller arbetar..

”Det passerar fler människor genom sjukhusets
dörrar än genom kyrkans”
Francis Grim, grundare av Healthcare Christian Fellowship International
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Dags att granska konsekvenserna av RFSU:s
kampanjer för att sexualisera våra barn?

Lobbyorganisationen RFSU arbetar för
att introducera sitt material till barn så tidigt som möjligt. Genom materialet ”Barns
sexualitet” skall sex-nioåringar få leka lekar
för att ”se och röra andra barns könsorgan”
och ”jämföra sina könsorgan med jämnåriga kompisars”. Gör barnen detta är det enligt RFSU:s material ett ”utmärkt tillfälle att
ge barnet positiv feedback”. RFSU lär vidare
ut att om noll–femåringar ”drar ned byxor
eller tar av kläder på kamrater mot deras
vilja” eller tio–tolvåringar ”för upp föremål
i vagina eller anus” – behöver man som vuxen stanna upp och se: vad kan man bekräfta, och vad kan man behöva diskutera utan
att skuldbelägga? Kanske barnen vill ”bejaka det lustfyllda?”.
Vänta lite. Tänk dig att detta skulle ske på
en vanlig arbetsplats i Sverige. Chefen introducerar en sexlek där de anställda skall
få ”se och röra andra anställdas könsorgan
och jämföra sina könsorgan med jämnåriga
kollegor.” Sedan skulle de anställda dra ned
byxorna på varandra och bejaka det lustfyllda med detta. Snacka om #MeeToo upprop?? Men hur i all sin dar kan detta fortsätta att pågå bland barn på svenska förskolor
utan att någon reagerar?
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Vågen av berättelser om alla sexuella
övergrepp som synliggjorts under #MeToo
har satt igång en rörelse i Sverige. Mycket
som varit dolt under ytan, som pågått i det
tysta, tystas inte längre.
Vi har fått igång en debatt, inte bara om
sexuella övergrepp, utan om bakomliggande strukturer, om pornografi, om normer
och om behovet av en sund sexualmoral.
Men vore det inte dags att också granska
de organisationer som i åratal har lobbat
för att bryta sexualnormerna? Och granska
konsekvenserna av deras kampanjer för
sexualiseringen av våra barn?
Ruth Nordström
Chefsjurist på Människorättsjuristerna
Jur kand examen Uppsala Universitet med
fördjupning i mänskliga
rättigheter

Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
www.manniskorattsjuristerna.se

Denna artikel är en del av en artikel som var
publicerad i Världen idag 2017-11-13 och är här
tryckt med författarens tillstånd.

I den kristna tidningen ”Världen idag” har detta ämne följts upp med flera artiklar och kritik
har riktats mot RFSU:s material för förskolan. Man har varit i kontakt med bl.a. Skolverket
och Skolinspektionen. Skolverket anser inte att personal på förskolor ska uppmuntra beteenden där barn tar på ett annat barns könsorgan, men det är upp till varje förskola eller
skola att bestämma vilket material man använder. Skolinspektionen har enligt deras pressavdelning heller ingen rättighet att dra in materialet. Föräldrar som är rädd att materialet
används på sitt barns förskola eller skola får vända sig till rektorn, förskolechefen eller den
som är huvudman för verksamheten, enligt undervisningsrådet vid Skolverket.

Vårkonferens 2-4 mars 2018
arrangeras av SKSF och KLM tillsammans
Tema: Internationellt arbete inom områdena ledarskap, infektionsspridning och
palliativ vård.
Lokal: Evangeliska Brödraförsamlingen (EBF) på Kungsgatan 45 i Göteborg, förutom lördagskvällen.

Program
Fredag
Kl 18.00
Registrering, mingel och förfriskningar
Kl 19.00–19.45 Palliativ vård i Afrika - Camilla Börjesson (Örebro)
Kl 19.45–20.15 Bikupor och delande av erfarenheter
Kl 20.15–20.45 Personlig erfarenhet från u-landsarbete samt kvällandakt – Roland Hellsten
Kl 21.00
Kvällsfika.
Lördag
Kl 8.15-9.10
Kl 9.10-9.15
Kl 9.15-10.00

Gemensam frukost.
Välkomnande Margret Jansson & Jovanna Dahlgren
Internationellt ledarskap i ett kristet perspektiv
Vinod Shah (Indien , ordförande ICMDA) (engelska)
Kl 10.00–10.15 Fikapaus
Kl 10.15–11.00 Internationellt ledarskap och samverkan i ett kristet perspektiv
Erik Johansson (Sverige, internationell missionssekreterare i EFS)
Kl 11.00–11.45 Förhindra infektionsspridning: i U-länder -- Rune Andersson (Göteborg)
Kl 11.45–12.10 Internationellt arbete via SKSF (Margret Jansson)
Kl 12.10–12.30 Internationellt arbete via KLM (Johan Semby)
Kl 12.30–14.00 LUNCH (valfritt ute på stan eller på stället etiopisk mat
Kl 14.00–15.30 Rundabord samtal (om samverkan sjukvård och kyrka i Asien och Afrika)
Vinod, Camilla, Erik samt Leif Dotevall. Moderator Johan Semby (engelska)
15.30–15.45 Summary by the moderator
Kl 15.45–16.00 Kaffe
Kl 16.00¬17.30 Årsmöte SKSF respektive KLM
Kl 18.00–21.00 Festmiddag med italiensk buffé på LM Engströms gymnasium (adress)
Kl 21.00–22.00 Bönesamling, Lovsångsdans och bön för varandra.
Söndag:
Kl 9.00
Gemensam frukost och förbön
Kl 11.00–12.30 Gudstjänst med predikan på EBF
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Medverkande under vårkonferensen 2-4 mars 2018
Vinod Shah, Indien
President för ICMDA,
International Christian
Medical and Dental Association

Rune Andersson
Infektionsläkare, Professor i global hälsa vid
Göteborgs universitet.

Roland Hellsten
Pastor, författare

Camilla Börjesson
Sjuksköterska,
bitr.
avdelningschef på palliativa sektionen på
Universitetssjukhuset.i
Örebro. Studerar till
Specialistsjuksköterska
inom palliativ vård.
Arbetar med palliativ
vård i Västafrika.

Johan Semby
Glaukomansvarig ögonläkare i region Halland
f.d. ordförande för KLM
Korttidsmissionär till ett
antal länder i Afrika och
Asien

Erik Johansson
Internationell missionssekreterare för EFS med
ansvar för utlandsarbete
och internationella relationer. Prästvigd för
Svenska kyrkan. Missionärsbarn uppväxt i Etiopien, Har ett stort engagemang för internationell
samverkan.
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Jovanna Dahlgren
Ordförande för KLM
barnendokrinolog, specialist i barnmedicin,
docent, professor vid
Göteborgs universitet

Margréth Jansson
Ordförande för SKSF
Specialistundersköterska inom palliativ vård

Leif Dotevall
Infektionsläkare,
skyddsläkare

Smitt-

Anmälan till konferensen kan göras via formulär på SKSF:s hemsida: www.
kristenivarden.se eller genom att fylla i och skicka in denna talong. Konferenskostnad: 800 kr betalas in (i samband med anmälan) till KLMs bankgiro: 50332857 eller via Swish: 123 692 93 50. I priset ingår inte lördag lunch, men alla
övriga mål mat och fika. Boende ordnar man med själv. Sista anmälningsdag:
19 februari. (men..vänta inte med att anmäla dig!)
Jag anmäler mig till vårkonferensen 2-4 mars 2018
Namn:.................................................................................................................
Adress:...............................................................................................................
............................................................................................................................
Mailadress:..........................................................................................................
Mobilnummer:.....................................................................................................
Något vi behöver veta? ......................................................................................
.Anmälningstalongen läggs i ett kuvert och skickas till: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, c/o Margréth Jansson, Smedhemsvägen 19, 565 97 Bottnaryd
............................................................................................................................

Vårdbibeln

Gåvan till den som
vårrdar

Stiftelsen ”Provita”
och ”Ja till livet”
har gått samman under
”Människovärde”
För mer info:
www.manniskovarde.se
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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

Stöd SKSF
Annonsera
i Hälsning

E-post: kristenivarden@telia.com

Retreat 24/2
Unna dig en hälsodag
med Jesus i centrum!

Lovsång, vila, inre bön, bibelläsning,
promenader/utevistelse ger dig
förnyelse och återhämtning
i Guds närvaro.
Kostnad: 850 kr inkl måltider, kursmaterial.
Massage erbjuds, tillkommer 150 kr/pers.
Plats: Sjöhamra gård, norr om Åkersberga
med närhet till skog, sjö och hav.
Information med fullständigt program,
vägbeskrivning m m finns på
www.halsolovet.se och på
Hälsolövet Facebook
Anmälan senast 20/2 till:
halsolovet@arken.org

”Bed och ni skall få, sök och
ni skall finna, bulta och dörren
skall öppnas för er.”
Matt. 7 : 7

GUD HÖR BÖN
Redan som liten lärde jag mig be
Många gånger har jag fått se
hur Gud gripit in på olika sätt
i situationer för vilka jag har bett
Flera gånger har jag sett under ske
och även upplevt helande
Ibland tror vi att Gud inte hör
alla våra böner bara för
att inte just de bönesvar som
vi själva tänkt ut var de som kom
Men det händer alltid något då vi ber
även då vi själva inget ser
M. Jansson
Dikt från ”I huvet på smens barnbarn”

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

