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Kära SKSF-vän
Efter en varm, torr och för många tuff
sommar, kom regnet, temperaturen sjönk
och naturen börjar nu skifta färg. Då skogsbränderna härjade på flera platser i vårt
land var det många som engagerade sig,
samarbetade för att lösa situationen och
försökte begränsa skadorna. Jag har även
sett att många på bl.a. facebook har erbjudit fallfrukt till dem som behövt foder till
sina djur. Tänk så mycket vi kan uträtta då
vi samarbetar. Det finns så många fina exempel på det. När den värsta krisen är över
glömmer vi lätt det och faller tillbaka i våra
gamla vanor.
I valrörelsen var det många hårda ord där
man skyller ifrån sig, anklagar varandra för
både det ena och det andra samtidigt som
man lovar att det ska bli stora förändringar om man blir vald. Oavsett vilka det nu
blir som bildar regering så behöver vi be för
alla våra politiker. Det finns många kristna
i riksdagen, från flera olika partier, och de
behöver alla förbön. I Bibeln står det ”Först
av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för
kungar och alla i ledande ställning,” (1 Tim.
2:1-2)
På vår hemsida har vi ”Veckans bibelord”.
Jag vill citera den bibelvers som ligger där
när jag nu skriver detta. ”Ha fördrag med
varandra i tålamod och kärlek.” (Ef.4:7)
Detta behöver vi uppleva mycket av på alla
våra arbetsplatser, oavsett om det är på ett
sjukhus, i en kyrka, på en fabrik eller i Riksdagshuset.
Många har bett för Sverige då vi såg gräset torka, ängarna bli alltmer bruna och den
ena efter den andra skogbranden härjade.
Även inför valet är det många som har bett,
både i Sverige och i andra länder. Det är aldrig meningslöst att be. Gud hör alltid våra

böner, även då det inte blir som vi önskar. Vi
kan lita på honom. Han håller det han lovat.
Bönen har en central plats inom HCFI och
SKSF. Ang. bön så vill jag göra dig uppmärksam på ett par saker som du redan nu kan
skriva in i din kalender. 21 oktober uppmärksammas Healthcare Sunday i många
länder och då vill vi uppmana till bön för
vård och omsorg. 7-12 januari 2019 arrangerar HCFI den europeiska böneveckan, som
denna gång kommer att vara i Ukraina. Du
hittar mer information om detta på SKSF:s
hemsida.
Till sist vill jag påminna dig om att du är värdefull och älskad!
Margréth Jansson
Ordförande

kristenivarden@telia.com
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Avhandling om andlighet bland de äldsta

Catharina Norberg är universitetsadjunkt
vid Institutionen för omvårdnad, Umeå.
Hon undervisar på sjuksköterskeutbildningen på Umeå universitet, Campus Skellefteå. 2 februari i år försvarade hon sin
avhandling med titeln ”Att förstå andlighet
och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter”. Avhandlingen visar att gudstro är en resurs i åldrandet, och
att man upplever samhörighet och tillit till
Gud är en hjälp i de utmaningar man möter
då man åldras.
”För de som möter mycket gamla är det

vit en innerlig och nära relation till Gud. De
har berättat om minnen och upplevelser
från olika perioder i livet, och beskrivit hur
tron burit dem genom livet. ”När det blir
som mest tråkigt får jag be till Gud att han
ska hjälpa mig genom den där dagen. Och
när det går om nån dag då känner jag som
en värme, ett lugn här inne i bröstet. Jag får
hjälp om jag vänder mig till Gud”, sade en av
de som intervjuats.
Dela sina egna erfarenheter av andlighet
med andra undvek man att göra bl.a. för att
det är svårt att sätta ord på sin tro och att
man är rädd för att inte bli tagen på allvar.
”Man kan ju inte ta på det…”, uttryckte någon det. Annars var det flera som uttryckte att de önskade få dela sina erfarenheter
med andra.
”Andlig omvårdnad kan variera beroende
på personens önskemål och livsåskådning,
men en förutsättning är att vårdare förmår
uppfatta andliga behov och behov av samtal
om livet och om existentiella frågor”, säger
Catharina Norberg.
Redaktionen

Catharina Norberg
viktigt att förstå hälsoresurser som kan bidra till välbefinnande. Att vara mycket gammal, 85 år och äldre, innebär en ökad risk
för sårbarhet. I forskning framkommer att
andlighet och tro på Gud har ett samband
med mening i livet, ger upplevelse av tröst
och har betydelse för att hantera de förändringar som hör ihop med åldrandet” säger
Catharina Norberg.
Av dem som intervjuats har många beskri-

Catharinas avhandling har uppmärksammats
på olika sätt i media. (Flera artiklar ligger kvar
på internet) I DAGEN skrev Daniel Wistrand
en artikel med rubriken ”Tro på Gud hjälper
när man blir äldre” och i Världen idag skrev
Sara Andersson under rubriken ” Forskare:
Gudstro en styrka i åldrandet”. Avhandlingen
har även uppmärksammats i Omvårdnadsmagasinet under rubriken ”Våga fråga om
andlighet”, på äldrenytt.se och forskning.se
under rubriken ”Gudstro en resurs i åldrandet”. Västerbottenskuriren och SVT har också
uppmärksammat hennes avhandling.
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Samtal med Gud i sjukhussängen

I slutet av 70-talet arbetade Börje
Duvell som ambassadsekreterare i
Kinshasa, huvudstaden i Kongo. Där
var han med i en svår bilolycka som
höll på att kosta honom livet. Mitt i
allt upplevde han hur Gud började
tala till honom, bland annat om projekt som verkade omöjliga att förverkliga.
När Börje Duvell var barn var hans pappa ute till sjöss. Det var något Börje sörjde
men hans mor tog med honom till Frälsningsarmén och han tog tidigt emot Jesus
i sitt hjärta. ”I Frälsningsarmén upplevde
jag kärlek, glädje och kvalitet i mötet med
människor”, säger han.
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Den svåra bilolyckan
Som vuxen kom Börje att arbeta som lärare och så småningom som diplomat
på Utrikesförvaltningen. Under 70-talet
tjänstgjorde han i Kinshasa som förste ambassadsekreterare. Det skedde en hel del
trafikolyckor där och i februari 1978 stannade Börje och hans chaufför till och klev
ur bilen för att ordna till en passage förbi
en olycksplats. Där låg en lastbil tvärsöver
vägen med flaket mot en backe. Runt krönet kom en annan lastbil i hög hastighet
och mellan den och olycksplatsen kom en
kvinna i en personbil. Börje insåg faran
men kollisionen blev ett faktum.
”Lastbilen körde in i det liggande flaket
och flög på grund av centrifugalkraften två
meter upp i luften. Den landade rakt på ambassadbilen. Jag lyckades kravla mig upp
ur diket alldeles intill och där låg kvinnan
som kört personbilen och hennes ben och

underkropp var avklippta”, berättar Börje.

Hjälp till sjukhuset av en afrikan som
kunde svenska
Olyckan skördade omkring 25 liv. Börjes
vänstra lårben och underben var krossade men hans chaufför var mirakulöst nog
lindrigt skadad. Börje bönade chauffören
att skaffa hjälp men var medveten om att
i princip ingen skulle vilja stanna till på
olycksplatsen då invånarna ansåg att en
olycka hade med onda andar att göra. Till
slut stannade det en afrikan som visade sig
kunna svenska. Börje blev inburen i hans
bil och innan han förlorade medvetandet
hann han fråga mannen hur det kom sig
att han kunde svenska och varför han hade
stannat.
- Han berättade att han som tioåring ensam
flytt från Angola till Kongo där han hade
blivit omhändertagen av en svensk missionärsfamilj, säger Börje.
- Därför hade han bett till Gud att han skulle få möjligheten att göra något för Sverige
och just den här dagen hade han känt sig
orolig och gav sig därför ut. När han såg
olycksplatsen såg han det som ett bönesvar,
fortsätter Börje.
Visade sig ha samma blodgrupp
Nästa gång Börje vaknade upp befann han
sig på sjukhuset Kimpese som är ett ekumeniskt och internationellt samarbetsprojekt. Börje behövde blod och mannen som
kommit till hans undsättning visade sig ha
samma blodgrupp så Börje fick blod av honom och en svensk sjuksköterska.
De tre missionsläkarna som tog hand om
Börje bad till Gud tillsammans innan opera-

tionen. Två av dem ansåg att de borde amputera benet men den tredje läkaren drev
igenom att försöka pussla ihop vener och
ben. Han gjöt även en cementvagga då det
saknades gips. Tre veckor senare flögs Börje hem till Sverige.
- På resan hem slog bakterierna till med full
kraft och jag var nära att avlida. Jag låg på
Karolinska sjukhuset i ett helt år och genomgick 25 operationer, säger Börje.

Samtalen med Gud på sjukhuset
Gråten sitter i halsen på honom när han
berättar om hur han mitt i allt detta upplevde hur Gud talade till honom varje dag.
En kristen sjuksköterska gav honom en andaktsbok och en Bibel och när han läste i
dem eller tittade på kristna TV-program var
det som om han fick svar på funderingar
han hade. Han frågade också Gud varför han
fick gå igenom allt detta och han förstod att

Gud ville uppenbara saker hos honom som
behövde komma upp i ljuset.

”Gud måste få bort slaggen i våra liv”
– Varje människa är som metallen som finns
i slaggen. Gud måste få bort slaggen i våra
liv för att kunna reflektera sig själv i oss
människor. Det finns så många som sätter
upp en bild av vilka de är som inte riktigt
stämmer men Gud är inte intresserad av ord
utan av våra hjärtan och vår ärlighet, menar
Börje.
– Men jag blev mött av mycket kärlek och
jag blir väldigt hjälpt genom mina andakter,
fortsätter han.
Jesus uppmanade Börje
att bygga ett sjukhus i Kongo
En av de sista nätterna på sjukhuset upplevde Börje hur Jesus kom till honom i en
forts. sid. 6

Göran Duvell med sin fru och dotterns hund
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forts.fr. sid. 5
dröm och påpekade att det var dags att
åka tillbaka till Kongo snart och att det var
många som behövde hjälp där. På grund av
att mammor blandade mjölkpulver med
smutsigt vatten föddes det många barn
med handikapp och i drömmen uppmanade Jesus Börje att bygga ett sjukhus.
Tillbaka i Kinshasa undrade Börjes nya
chef om inte han som är frälsningssoldat
kunde göra något för alla rörelsehindrade
i omnejden. När Börje undrade vad så fick
han till svar: ”Bygg ett sjukhus!” När Börje
sökte upp Frälsningsarméns chefssekreterare i territoriet fick han som svar ett skratt
och frågan var de pengarna skulle komma
ifrån. Någon vecka senare sökte chefssekreteraren upp Börje.
– Han sa att det var så märkligt för först
kom jag och sedan hade tre tyska missionärer berättat för honom att de hade bett
för att Frälsningsarmén skulle bygga ett
sjukhus. Så då satte vi oss ner och började
planera för det, berättar Börje.
En av missionärerna var lämpligt nog
dessutom arkitekt så han satte igång och
ritade helt utan kostnad.
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Genomfördes via Frälsningsarméns
egeninsats och SIDAs finansiering
Tillbaka i Stockholm presenterade Börje
sjukhusprojektet för Frälsningsarméns
chefssekreterare här. Ett annat projekt han
hade i åtanke var ett som handlade om hur
sjukvårdsinrättningar och ambulans skulle kunna kommunicera med varandra via
kortvågsradio.
– Frälsningsarmén skulle behöva lägga ut
omkring 3 miljoner kronor för sjukhuset
och 50 000 kronor till kommunikationsutrustningen och det var mycket pengar på

70-talet. Men via Frälsningsarméns egeninsats och SIDAs finansiering lyckades vi
genomföra båda projekten, säger Börje.
– Kommunikationsutrustningen installerades dessutom kostnadsfritt via en medarbetare på Utrikesdepartementet, fortsätter
han.
Idag besöks sjukhuset dagligen
av omkring 1000 personer
Dessa projekt blev helt enkelt av, mycket
för att Börje och andra vågade tro på att de
kunde bli verklighet. Idag besöks sjukhuset
dagligen av omkring 1000 personer.
– Tänk om vi inte hade trott att Gud verkar
i vår tid! utbrister Börje.
”Jag stämmer av med Gud varje dag”
Han berättar att sjukhustiden fick honom
att fortsättningsvis börja dagen med en
morgonandakt tillsammans med sin fru. De
är idag medlemmar i Söderkåren i Stockholm.
– När vi har bett tillsammans har vi ingen
anledning att bråka, vilket fallet var förr,
menar Börje.
– Nu har jag en tvåvägskommunikation
med Gud och stämmer av med honom hur
han kan synas genom mig. Det är många
som försummar det samtalet men det är
fantastiskt att se att när vi ber när vi har
det som mörkast så ljusnar det, avslutar
han.
Teresia Jansson

Denna artikel har tidigare publicerats på
fralsningsarmen.se Publiceras här med
tillstånd..

Johanna, volontär på Mercy Ships

En av våra SKSF-medlemmar, Johanna
Samuelsson från Göteborg, åkte den 26
augusti till Mercy Ships för att under 4 månader arbeta där som volontär. Johanna
har tjänstgjort som sjuksköterska på Östra
Sjukhusets neonatalavdelning och även på
barnhjärtavdelningen på Drottning Silvias
barn-och ungdomssjukhus och har därför
rik erfarenhet av att vårda barn.
Två kollegor, Jonna Leandersson och Evelina Fasth är också med på resan. Vill du följa
deras resa så hittar du det på MercyShips.
se, sök på volontär. Eller så kommer de att
finnas på bloggen ungtro.com
De är mycket tacksamma för våra förböner
så kom gärna ihåg dem när du ber.

Fartyget Africa Mercy kallas det seglande
sjukhuset för de allra fattigaste. Ombord
finns fem operationssalar, laboratorium,
röntgenrum, CT-scan, utrymme för intensivvård och en sjukhussal med 82 sängplatser.
I genomsnitt arbetar mer än 1000 frivilliga under varje resa. Sedan 2007 har mer än
30 000 livsförändrande operationer utförts.
Under de kommande månaderna kommer
mer än 2000 patienter få sådana viktiga
operationer.
Vill du stödja det arbetet med en gåva så
sätt in den till Mercy Ships Sverige, bankgiro 900-0936.
Barbro Fritz

Från vänster: Evelina Fasth, Jonna Leandersson och Johanna Samuelsson
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Från missionär i Syd-Amerika
till personlig assistent i Sverige

Namn: Silvia Axell Szlachota
Bor: Mullsjö
Familj: Man, 5 barn, 11 barnbarn
Tron: Det som bär. Tron på Gud - viktigast i
livet. Bär i alla livets förhållanden
Uppväxt: Missionärsbarn. Växte upp i
Syd-Amerika.
Arbete: Personlig assistent
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Redan som ung började jag själv jobba
som missionär och har fått vara med om
väldigt mycket. Jag har träffat många olika
människor, upplevt många olika kulturer
och olika sätt att leva. Allt detta är erfarenheter som jag har haft nytta av. Jag har lärt
mig att vara beroende av Gud. Jag vill ge ett
exempel. Vi bodde på en stor ö. De transportmedel som fanns på ön var hästar, traktor och motorbåt. Det fanns ingen bil där,
och ingen läkare heller. Vi fick be till Gud
och även uppleva att Gud hjälpte.
Sedan jag fick egen familj jobbade jag
tillsammans med min man som missionär.
Barnen växte och blev tonåringar. När vår
äldste son började gymnasiet ville han läsa
i Sverige. Han fick då bo hos en svensk familj som vi kände väl. Även nästa barn ville gå i gymnasiet i Sverige och fick då bo
i samma familj. När det var dags för barn
nummer tre att börja gymnasiet bestämde
jag mig för att stanna i Sverige. Min man
fortsatte ett tag med missionsarbetet, och
reste mycket. När han blev sjuk bestämde
sig även han för att stanna i Sverige.
Då jag fattar beslut brukar jag tala med
Gud om det. Det var likadant gällande boende i Sverige. Jag bad Gud bekräfta att det

var rätt. I ett tilltal genom en människa fick
jag veta att det var Guds vilja och att Gud
skulle ge oss ett stort hus, vilket mänskligt
sett var omöjligt. Vi var 7 personer då och
hade inga pengar för husköp. Mannen som
kom med tilltalet från Gud hade detaljerad
beskrivning av huset. Efter ca ett halvår
i Sverige hade vi ett hus som stämde med
denna beskrivning. Gud håller vad han lovat.
Läsåret 2004 – 2005 gick jag på folkhögskola för att utbilda mig till personlig assistent och fick fast jobb 2006. Efter 3 år i
Sverige var huset betalt.
Nu har barnen flyttat hemifrån och har
forts. sid. 9

Silvia utanför bostaden i Mullsjö

Barbro fick 2018 års Rotarypris

I samband med Aneby kommuns firande
av nationaldagen brukar Aneby Rotaryklubb dela ut pris. I år höll man till på
Frinnaryds bygdegård, och en av SKSF:s
medlemmar fick då motta ett diplom och
3000 kr. Motiveringen till varför Barbro
tilldelats priset kan ni läsa om här.

”2018 års Rotarypris tilldelas Barbro
Fritz för sitt okuvliga, livslånga och uthålliga engagemang för sina medmänniskor,
särskilt för dem som förlorat allt och sökt
sig till vårt land för att få en fristad och en
framtid.
Barbro Fritz är med sitt arbete i det tysta
för den lilla människan en fantastisk förebild för oss alla!”

Barbro Fritz, Aneby

HCFI:s Europeiska bönevecka 7-12 januari 2019
i Lviv i Ukraina
Kostnad: 35 $ / natt inkl. logi, mat och transport
Mer information kommer på SKSF:s hemsida
forts. fr. sid. 8
sina egna familjer, Huset sålde vi nyligen,
och har nu flyttat in till Mullsjö. Barnen har
själva haft starka upplevelser med Gud. De
är mycket olika, men tron är stark. Vår dotter reser nu tillsammans med sin familj ut
som missionär.
Angående mitt jobb, så är tron en tillgång
även där. Jag har bra kontakt med mina kollegor och de vet att jag är kristen. Under

åren har jag varit personlig assistent till
många olika personer. Som personlig assistent kommer man dem väldigt nära. Jag
jobbar i deras hem och får även följa med
på olika aktiviteter t.ex. till kyrkan eller på
semester.
En bibelvers som betyder mycket för mig är:
” Befall dina verk åt HERREN, så har dina
planer framgång.” Ordspr. 16:3
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Glimtar från Almedalen
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Årets programutbud innefattade många
seminarier om demokrati. Under veckan
arrangerade Sveriges riksdag en serie seminarier som handlade om rösträttsreformen1918-1922, och om hur landet blev en
demokrati. Sveriges demokrati firar alltså
100 år i år, och firandet kommer att fortgå
under fyra år. Riksdagens förste vice talman
Eva Thalén berättade bl.a. om olika händelser som ledde fram till rösträttsreformen,
med lika rösträtt för män och kvinnor, som
ett led i demokratin. Allmän och lika rösträtt för män och kvinnor i andra kammaren
röstades fram år 1921, men män hade rösträtt redan år 1909. Almedalsveckan, som i
år fyller 50 år, ses som en av de viktigaste
demokratiska träffpunkterna i Sverige.
Varje kväll hölls det sedvanliga talet av en
partiledare.
Första dagen fick jag provsitta en EEZER,
en s.k. motorcykelambulans, som används
för transport av kvinnor som skall föda
barn, och som bor i byar långt från en förlossningsklinik. Tanken med EEZER är att
minska mödradödligheten, genom att kvinnorna kan få bättre assistans av utbildad
personal. Vid barnafödsel i hemmen finns
risk för komplikationer, skador och dödsfall. 30 ekipage med EEZER, kommer att
byggas och lånas ut till olika länder i Östoch Centralafrika, under en pilotfas åren
2018-2019. EEZER-initiativet är ett internationellt nätverk med individer, organisationer och företag som aktivt samarbetar
kring frågan om minskad mödradödlighet.
Nätverket samordnas av Eezer AB och
Eezer Sverige - Ideell Förening.
Jag besökte ett par seminarier anordnade
av JAG, som betyder Jämställdhet, Assistans

och Gemenskap. JAG är en intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen har mycket
samarbete med politiker för att så kloka beslut som möjligt skall fattas gällande behov
av personlig assistans. Under de senaste
åren har den personliga assistansen ifrågasatts av politiker, som vill använda assistanspengarna till något annat. Jag lyssnade
bl.a. på ett seminarium med temat ”Ditt liv
och mitt - de gömda och de glömda”. Det
handlade om synen på funktionsnedsättning under tidigt 1900-tal, hur livet var på
institution och hur funktionsnedsatta blev
straffade om de inte uppförde sig på rätt
sätt. Om detta berättade Maj-Gull Axelsson
utifrån sina erfarenheter av arbete inom institutionsvård för utvecklingsstörda.
Även i år gavs information om apostasi,
som handlar om vad som händer om man
lämnar islam. Varje dag kl.12.00 fanns ta-

lare vid hamnen där de informerade om
kristna människors situation i muslimska
länder. Kristna anses ha ett mindre människovärde, de har inte samma rättigheter som
muslimer, och får t.ex. inte vittna i en rättegång. Vissa muslimska länder vill utesluta artikel 18 och 19 i FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter. I dessa artiklar står
det att man har rätt att byta religion, samt
har rätt till samvetsfrihet och tankefrihet.

G som i Gud hade ett innehållsrikt program under veckan med viktiga frågor
utifrån ett kristet perspektiv. Veckans program handlade bl.a. om hur människohandeln skall bekämpas och hur Sverige kan
bidra till kampen mot människohandeln
internationellt. En av de fyra deltagarna i
seminariegruppen var Madeleine Sundell,
aktiv i Frälsningsarmen som jurist och nationell samordnare mot människohandel.
Hur kommer Sverige att se på invandrare
och flyktingar den 9:e september då migration och integration är viktiga valfrågor?
Vidare fanns ett seminarium om hur kyr-

korna ser på partiernas delvis förändrade ståndpunkter från ”öppna hjärtan” till
migration med tuffa gränskontroller. Fyra
representanter från olika samfund diskuterade med företrädare för olika politiska
partier. Ett annat seminarium handlade om
religiösa friskolor. Frågorna var om dessa
skall förbjudas och om de motverkar eller
bidrar till integrationen. Annika Eclund,
riksdagsledamot från Tibro, och Lars Leijonborg, ordförande för friskolornas riksförbund, deltog i samtalet.
Ett annat samtal handlade om att vara
förföljd för sin tro i Sverige och i världen.
Ett seminarium där det talades om religionsförföljelse som förekommer i Sverige,
framförallt av muslimer som blivit kristna.
Hur kan nya svenskar förberedas på att
det kan bli krockar när olika kulturer eller
religioner gör skilda tolkningar av begreppet religionsfrihet? Medverkande var bl.a.
Soheila Fors från föreningen Kathoon samt
Europaparlamentariker Lars Adaktusson.
Ett ytterligare seminarium handlade om
frågeställningen ”Behövs ett tredje kön?

Intresseorganisationen JAG anordnade seminarier
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Vad är motiven och vad är motargumenten?”
Deltagare var Olof Edsinger, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, samt
den statliga utredaren Ulrika Westerlund.
Samma dag hölls ett samtalsforum med temat ”Efter metoo – är porren ett hot mot
folkhälsan?” Debutåldern för porrsurfande
kryper ner i åldrarna: Första kontakten kan
vara i 12-årsåldern via skoldatorn och allt
fler unga fastnar i ett porrberoende. Porrberoende kan jämföras med spelberoende.
Om barn kommer i kontakt med våldsporr
på nätet kan det skada barnet för framtiden
med otäcka minnesbilder. Frågan är hur det
förebyggande arbetet kan utformas. Vad gör
porren med mansrollen? Vilken roll spelar
kyrkans syn på sexualitet? Fred Nyberg, beroendeforskare, och Linda Landälv, projektledare på Frälsningsarmen, var två av de
medverkande.
I Vårdklockans kyrka (f.d. Metodistkyrkan) hölls seminarier och samtal under
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temat ”Vilken värld vill du leva i?” Det var
fördjupande samtal omkring religionens
plats i samhället, rätten att uttrycka sin tro
och religionsfrihet i praktiken. Ett seminarium hade rubriken ”Makt, mod och motstånd - vad gör Sverige för att stödja de som
försvarar mänskliga rättigheter?” Där medverkade bl.a. Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister (MP) samt Martin Wicklin, programledare för Söndagsintervjun i
P1. Områden som lyftes upp var att populismen ökar och debattklimatet hårdnar.
Frågan är hur Sverige kan stödja modiga
personer som vägrar att kompromissa om
grundläggande demokratiska värderingar
om mänskliga rättigheter.
Dagen avslutade jag med att lyssna på
”Nikodemussamtal” i domkyrkan där en representant från dagens parti intervjuades
av domprosten och en journalist.
Mona Johansson

I Vårdklockans kyrka: Alice Bah Kuhnke, Martin Wicklin m.fl.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Värnamo sjukhus

Värnamo sjukhus grundades 1976 och är i
dag akutsjukhus och ett av Sveriges största
länsdelssjukhus. Upptagningsområdet för
sjukhuset består av kommunerna Värnamo,
Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö. Omkring 85
000 personer bor i detta område.
Sjukhuskyrkan har sin expedition på plan
2, intill röntgen. De har inga fasta expedi-

tionstider, men kan nås via telefon, e-post
eller via kontaktcenter. På samma plan,
finns ett meditations- och bönerum, som
är öppet dygnet runt för den som vill få en
stund i stillhet. Ett samtalsrum finns det
där också. För samtal kan man vända sig till
Sjukhuskyrkan och boka en tid
Kom ihåg att be för Sjukhuskyrkan och deras personal som finns på våra sjukhus. De
har en viktig uppgift där de finns och möter patienter, närstående och personal. Då
du besöker ett sjukhus kan du passa på att
uppsöka det meditations-, bönerum eller
stilla rum som finns där.

Interiör från meditations- och bönerummet på plan 2
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Föreningsnytt

SKSF-samling med ”Rebellkirurgen”
Eric Erichsen

Sista måndagen i maj gästade läkaren Eric
Erichsen SKSF-grupperna i Jönköping med
omnejd. Samlingen hölls i Saron, Ryd, i Järsnäs och omkring 25 personer hade hörsammat kallelsen.
Eric Erichsen arbetade under flera år som
ortoped på Eksjö lasarett men blev tillfrågad om han ville vikariera som kirurg under några veckor i Etiopien. Det visade sig
att det inte fanns några andra kirurger i
området så Eric blev kvar i landet där det
går tre läkare på 100 000 invånare.
Eric är gift med Sennait som är sjuksköterska och själv från Etiopien och de har gjort
ett fantastiskt arbete tillsammans i 10 år på
Aira sjukhuset. Sjukhuset har byggts av tyskar och har 100 sängplatser.
Den första tiden var arbetsbördan
omänsklig. Under sex år var Eric den ende
personen som kunde operera och i två år
den ende läkaren. Det innebar att han arbetade och hade jour dygnet runt. Ändå

tycker Eric att vistelsen i Etiopien är karriärens höjdpunkt. Varje dag utfördes i snitt
300 operationer. Det gällde att vara effektiv
och uppfinningsrik. Bristen på utrustning
gjorde att doktor Erichsen och hans inhemska medhjälpare fick ta till okonventionella metoder. Cykelekrar och slangklämmor
kom väl till pass vid benbrott. Fisklinor och
borrmaskin var också bra att ha.
Sjukvårdens utveckling i Etiopien är positiv, mödradödligheten och barnadödligheten har sjunkit. Det är statens förtjänst inte
min, säger Eric. Däremot bidrog jag och min
fru Sennait till att nya läkare, sjuksköterskor och barnmorskor utbildades. Omvårdnadsarbetet sköttes oftast av släktingar.
Med värme berättade Eric om den medmänsklighet som karakteriserade arbetet
på Aira. Många starka bilder visades. Vill du
själv se och höra mer om arbetet titta gärna
på filmen ”Rebellkirurgen” som visats i TV
och ligger på SVT Play. Snart kommer också
hans bok ut som kommer att vara läsvärd.
Håll ögonen öppna för den.
Barbro Fritz
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Gunnar Svensson, Eksjö
tillsammans med Erik Erichsen

Frukostmöte i Jönköping
lördag 10 november kl.9:00
Hermansvägen 13 B, Jönköping
Nia Lindström, specialistbarnsjuksköterska, berättar om sin uppsats
”Neonatalsjuksköterskors erfarenheter
av att bedriva och utveckla känguruvård”
Anmälan senast 6/11
till Inga-Maj Filipsson: 0708397943
Välkommen!
Arrangör: SKSF

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 inom vården
o Synen på människovärdet
o Alla som är ensamma

Healthcare Sunday - Bön för vård och omsorg
21 oktober 2018

Söndag den 21 oktober vill vi uppmana dig och även alla kyrkor och samfund att vara med
och aktivt be för vården och omsorgen i Sverige. Hjälp oss sprida information om detta.
Healthcare Sunday började i Storbritannien och uppmärksammas nu i många länder. 18
oktober har Lukas 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.
” Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty
var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall
dörren öppnas.” Matt. 7 : 7 - 8
(På SKSF:s hemsida finns en bön som för några år sedan skrevs speciellt för denna söndag)

”Det passerar fler människor genom sjukhusets
dörrar än genom kyrkans”
Francis Grim, grundare av Healthcare Christian Fellowship International
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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

Vår systerförening KriSoS i Danmark inbjuder till konferens:
”Livet i - og ud af et fængsel!”
lørdag 27. oktober 2018
Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris kl. 10 til 17

Program
09.30 Registrering og ”Kom til stede kaffe”
10.00 - 12.00 Sang af fanger fra Horserød fængsel, deres fortællinger og fængselspræstens vinkel bl.a. på at være et barn, hvis mor eller far er i fængsel.
Indsamling til Røde Kors samtalegrupper for børn af indsatte forældre.
12.30 - 14.00 Frokostpause (Medbragt mad eller spisning på cafe / pizzeria)
Gå tur i Jægerspris slotspark kan anbefalet.
14.00 - 17.00 (Kaffepause indlagt) Hvordan er hverdagen i et fængsel oplevet af
en indsat? Livet efter et fængselsophold? Orientering om Café Exit - Fra indsat til
værdsat
Alle er velkomne
Pris for deltagelse hele dagen: 100,- kr.
Tilmelding til Inga Helver senest 25. oktober: inga@krisos.dk
Välgörenhetskonsert till förmån för palliativ vård i Guinea
13 oktober kl. 18-20 på Adolfsbergsgården, Adolf Mörners gård 2, Örebro
Kom och lyssna på Örebrobandet
Rose & Eriksson. Fri entré. Förtäring
i pausen. Möjlighet att ge en gåva. Ta
med dina vänner, umgås, handla och
känn tillfredsställelsen av att du och
ditt bidrag gör stor skillnad.
Arrangör: Sopag Sverige

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

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

