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”Hopp för svensk sjukvård”
Välkommen till Samariterhemmet i Uppsala
på vårkonferens 5-7 april
sid. 14

Ordföranden har ordet
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Kära SKSF-vän
När jag skriver detta är det 14 februari 2019. Valentin har namnsdag. I Sverige
uppmärksammar många ”Alla hjärtans dag”
genom att ge blommor eller en gåva till sin
partner eller till vänner. Via sociala medier
skickas hjärtan och kramar. Själv fick jag
igår med posten en mycket uppskattad försändelse, vars innehåll tillverkats av två av
mina barnbarn. Det värmde gott då jag såg
de fina hjärtan de gjort. Att vara älskad av
sina barnbarn känns stort.
Jag lyssnade på radion idag. Programledaren frågade dem som ringde in om och hur
de uppmärksammade ”Alla Hjärtans dag”..
Flera berättade om vad de fått eller vad de
själva gjort eller skulle göra. Någon sa att
hennes man gjorde hela tiden så mycket
praktiska saker som behövde göras, stöttade henne och visade på så sätt sin kärlek
till henne. Det värderade hon högre än om
han gav henne blommor eller present en
bestämd dag.
Jag tänkte på honom som gett det största
kärleksbeviset någonsin, Han som älskat
oss först och vars kärlek är störst, räcker
till för alla och aldrig tar slut. ”Ty så älskade Gud världen att Han sände sin son…….”
(Joh.3:16)
Många människor är väldigt ensamma.
Man kan uppleva ensamhet i den situation
man befinner sig trots att det finns andra
runtomkring. Det kan vara din granne, din
kollega, din patient eller någon som kommer till din kyrka. Där du är i vardagen
kan du förmedla Hans kärlek genom att se
den personen, säga något vänligt och uppmuntrande. När du ler mot någon kan du
lysa upp dagen för den människan. Ett telefonsamtal, ett sms eller ett kort som visar
personen i fråga att du tänker på henne/
honom kan betyda mer än du anar. En vän-

lig handling även om du tycker det inte är
så mycket du har gjort kan göra skillnad för
den som mottog den.
Jesus älskar alla, men många vet inte om
det själva och förstår inte sitt eget värde.
Inom vård och omsorg möter vi dem dagligen. Om vi ställer oss till Guds förfogande
och ber honom använda oss på det sätt som
han vill kan vi få vara med och förmedla hans ljus, kärlek och hopp till dem. Att
vandra med Jesus och få vara en kristen i
vardagen tycker jag är spännande. Stora
och oväntade saker kan
hända. Gud vare med
dig, välsigne och bevare
dig där du är!
Margréth Jansson
Ordförande

kristenivarden@telia.com
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Förintelsens minnesdag
Söndagen den 27 januari uppmärksammades Förintelsens minnesdag på olika sätt.
Vi blev då åter påminda om det fruktansvärda som framför allt judar utsattes för
under andra världskriget. Omkring 6 miljoner judar dödades av Nazityskland under
detta krig. Av dem som överlevde var det
många som fick jobba hårt och utsattes för
tortyr, grymhet och ondska som är svårt
att förstå hur människor kan utsätta andra
människor för.
Söndagen den 20 januari var jag med min
far till Stockholm för organisationen Keren
Kajemets firande av Tu BiShvat – Trädens
nyår. Förutom att vi träffade många trevliga
människor, serverades god lunch och fick
lyssna till Israelisk musik fick vi en hel del
intressant information av Keren Kajemets
historia, visioner och om sionismen.
Bland dem vi träffade fanns Max Safir som
skrivit boken ”Bäste herrn låt mig få leva”.
Han föddes i Polen, men fick inte den uppväxt man önskar en ung människa. När han
var 13 år fördes han bort tillsammans med
sin bror och många andra judar till ett arbetsläger i Cieszanów. Han flyttades sedan
till flera olika koncentrationsläger, bl.a.
Auschwitz. Max befriades då kriget hade

Min far samtalar med Max Safir

pågått minst sex år, av amerikanska soldater. Han vägde då endast 24 kg.
Låt oss aldrig glömma det som hände
och låt oss göra vad vi kan för att det inte
ska hända igen. Tyvärr har vi upplevt flera
folkmord på senare år, och det finns mycket
grymhet i vår värld. Vi vet även att judarna
inte kan känna sig riktigt trygga i vårt land.
2017 var det en demonstration i Malmö där
det var en hotfull stämning mot judar, och
man uppmanades att skjuta judar. Något
dygn senare utsattes synagogan i Göteborg
för en brandattack då judiska ungdomar var
samlade där.
Vi behöver lyfta den kristna människosynen och människovärdet i vårt samhälle,
och be om en förändring i rätt riktining.
Margréth Jansson
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Föreningsnytt

HCFI:s europeiska bönevecka i Ukraina

Skylt utanför Baptisternas teologiska
seminarium däe böneveckan hölls.

Böneveckan 7-12 januari i L´viv, Ukraina
blev som alltid en rikt välsignad vecka. De
32 fasta deltagarna kom från 12 länder men
dessutom deltog flera medicine studerande
från L´viv kortare perioder under dagarna.
En vi saknade var Jeff Dyas från Wales som
varit ledare för europeiska HCF och böneveckorna under flera år. Han fick hembud
förra sommaren bara 65 år gammal och det
kändes tungt att han inte var med oss längre. Men vi tackar Gud för vad han har fått
betyda för vår gemenskap i HCF och sänder
varma tankar till hans familj.
L´viv ligger nära gränsen till Polen och
platsen för veckan var Baptisternas Teologiska seminarium mitt i stan. Vi hade fått
information om att det var kallt och hade
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Denna karta över Ukraina hängde
på väggen innanför entrén

snöat så vi skulle ha vinterkläder. Och det
behövdes. Det var kallt både ute och inne
men vi tog ändå någon promenad varje dag
för att se på stan. Det fanns många kyrkor
och det var alltid mycket folk när man gick
in för att se dem. Kanske man inte tänkt sig
att Ukraina är ett så kristet land. Presidenten är kristen och har tagit initiativet till
bön för landet under 2019.
Inför böneveckan ger HCFI ut en böneguide och veckan inleds alltid med en dag av
fasta och tystnad då man som deltagare får
tid att studera och fördjupa sig i den utgivna guiden. Den kommer ju på engelska men
vi kunde också få den på danska då Inger
Ebbesen, ledare för KriSoS hade översatt
den till danska. Den har som titel ”In Pursu-

Deltagare från Ukraina

Föreningsnytt
it of Christ and His Purposes” ”Efterföljelse
av Kristus och Hans syfte”. Ledare inom
HCFI som Chris Steyn, Arul Anketell m.fl
har skrivit för varsin av de sju dagarna. Vi
gick inte igenom guiden tillsammans under
tiden där men den är mycket fin att användas för enskilt studium.
Europeiska HCF har ett ledarteam som
höll i trådarna. Marilyn Rollier Schweiz, Jovita Petrulyte Litauen, Greg Leavers Wales
och Klara Kisgeci Dudas från Serbien. Varje
morgon var det tid för bön och lovsång med
Greg som lovsångsledare.
Onsdag och torsdag förmiddag fick vi undervisning av Anne De Leyser från Mission

House of Prayer and Christian retreat Centre / Ffaid y Brenin. Hon utgick från ett häfte ”Introducing Local Houses of Prayer” av
hennes man Roy Godwin. Den organisationens syfte är att uppmuntra människor att
gå samman och bilda ”bönehus- bönegrupper” i sitt närområde och sprida evangeliet
om Guds rike. Vad skulle hända i din närhet
och omgivning om Guds rike bröt igenom
i ditt närområde? Vi fick undervisning om
bönens betydelse just där vi befinner oss.

Nästa område som Anne tog upp var att vi
som kristna är präster.

forts. sid. 6

Gemenskap och samtal vid matborden
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Föreningsnytt
forts. fr. sid. 5
VARJE KRISTEN EN PRÄST
Kallade att vara ett kungadöme av präster
- Vi är kallade att vara ett kungadöme av
präster, 2 Mos 19:5-6
- Levande stenar, ett andligt hus, ett heligt
prästerskap 1 Petr. 2:5
- Ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap
1 Petr. 2:4

Prästers roll.
Tre aspekter på vårt kall som präster.
- Att stå upp och tjäna Gud, 5 Mos. 10:8
- Att föra ut Hans närvaro 4 Mos.6:22-27
- Välsigna i Hans namn 3 Mos. 9: 22 -23
Vikten av att stå i Hans närvaro, 3 Mos.
9:22-23
Skillnaden mellan proklamation av
och välsignelsens uppgift
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Välsignelsens uppgift
- Förbönstjänst och Välsignandet, en fågel
med två vingar
- Uttala välsignelser, inte be om välsignelser

UTTALA VÄLSIGNELSER
- Välsigna människor, samhällen och landet
- Använda Guds ord som innehållet i välsignelsen. Exempel:
4 Mos 6:24-26 Herrens välsignelse
1 Kon.8:57-58. Ps. 20: 1-5, Ps. 121: 7-8
Ef. 3: 16-17, Kol. 1: 9-12, 1 Petr. 5:14,
2 Petr. 3:18
Välsigna de gröna skott av vad vi ser Gud
göra, tillsammans med den Helige Ande.

Jag vill uppmuntra dig att läsa och meditera över det jag försökt översätta. Jag tror
Gud har en plan för Europa, där vi som
kristna kan få bli använda av Gud som

Vänner från Serbien

Anne undervisar

Nordiska gruppen

Deltagare från Wales och Israel

Föreningsnytt
Jovita från Litauen
framför ett tack från
oss som deltagit i böneveckan till kökspersonalen som lagat och
serverat oss god Ukrainsk husmanskost.

Hans präster, till välsignelse för vänner,
omgivning och landet i stort

dad tur i stan, var inne i kyrkor och slutade med kaffe på ett mysigt café.

Tre deltagare på böneveckan var från
Israel och HCF fick inbjudan att förlägga
2020-års bönevecka i Israel. Planera redan nu att vara med då.

Om någon vill ha HCFIs böneguide för
2019 så kontakta SKSF.

Vill du ha mer information gå in på hemsidan: localhousesofprayer.org eller kontakta dem via e-post: info@localhousesofprayer.org En kristen bokaffär kan också
skaffa böcker, t.ex Roy Godwins, från Ffald
Y Brenin Media.

Torsdagseftermiddagen var vi på en gui-

På ett tak i stan fanns denna Kristusstaty.

Fredagen ägnades åt mycket bön och
lovsång. Man upplever en sådan fin gemenskap dessa dagar och vid avskedet
på lördagen var hälsningen: ”Nästa år i
Jerusalem” och så blir det nog för många.
Om Gud vill och vi får leva åker nog Margréth och jag dit. Hoppas vi kan bli en
grupp från Sverige!

Barbro Fritz

en synagoga i Lviv
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Vård i Ukraina
Kvalitén på utbildning för läkare är hög
i Ukraina. Lviv State Medical University är
ett av de ledande akademiska institutionerna i landet där man kan läsa medicin,
på engelska eller ryska. Det är den äldsta
akademiska institutionen i Ukraina, grundad 1661. Till Ukraina kommer studerande
från många andra länder, bl.a. från Sverige,
dels för att det är lättare att komma in på
utbildningen och levnadskostnaderna är
dessutom lägre, vilket uppskattas av många
studenter.
Tyvärr är det många av de färdigutbildade
ukrainska läkarna som sedan inte arbetar
som läkare. Ungefär 80 % av dem kör istället taxi eller jobbar med något annat. Det är
svårt för dem att klara sig på den läkarlön
de får, speciellt om de har en familj att försörja. Enligt en ung läkare tjänar de 250300 Euro/månad. Många läkare tar därför
extra betalt från patienter, och många pa-
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tienter frågar själva hur mycket de ska betala för att få hjälp direkt.
Jag frågade en läkare från USA som under
flera år har bott i Ukraina, och även undervisat läkarstuderande, hur sjukhusen i Ukraina är jämfört med sjukhusen i USA. Han svarade att standarden på sjukhusen i Ukraina
är ungefär 40 år efter. Sjukhussängarna är
gamla och mycket annat är gammalt, omodernt och opraktiskt.
På lördagen var vi några som fick möjlighet
att göra ett kort studiebesök på ett statligt
sjukhus i Lviv. Det var en fin gammal byggnad, men vi kunde inte se några hissar bl.a.
Vi fick komma in på en gynekologavdelning Eftersom det var helg fanns där inte
så många patienter just då, och inga läkare var på plats där.. Vi träffade två trevliga
sjuksköterskor och en av dem visade oss
runt på avdelningen. Patientrummen var
små och trånga med två vanliga låga säng-

Ambulans

Utanför en entré till det statliga sjukhuset som vi fick möjlighet att besöka

ar i varje rum. Det var rent och fräscht, men
kan inte vara lätt att arbeta så. I ett rum dit
patienter kommer efter operation fanns fyra
gamla vita sjukhussängar. Även det rummet
var mycket trångt. Vi frågade en av sjuksköterskorna lite om deras utbildning och lön.
Sjuksköterskeutbildningen är fyra år. De tjä-

nar 120 Euro/månad, vilket inte är mycket
efter flera årsFör att kunna klara sig behöver de ha mer än ett jobb.
Margréth Jansson

En av sjuksköterskorna visade oss runt
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Ny abortlag i delstaten New York
Nyligen röstades en ny abortlag igenom
i delstaten New York. Den tidigare gränsen
som var 24:e veckan har tagits bort, och
abort blir nu tillåten under hela graviditeten. I den nya lagtexten står det att aborter
kan utföras om fostret inte är levande eller
om aborten är nödvändig för att skydda patientens liv eller hälsa. Många är kritiska till
detta och menar bl.a. att begreppet ”hälsa”
kan tolkas brett. Man kan väga in fysiska,
psykiska, familjemässiga problem och även
kvinnans ålder. ”Om kvinnan vill göra slut
på sitt fullt utvecklade barn på grund av att
hon hävdar att det är för mycket för henne
att ta itu med ekonomiskt, känslomässigt
eller på annat sätt, så kommer hon att til�låtas att göra det”, säger Will Maule, kommentator på nyhetssajten Faithwire.
Det var tidigare endast läkare som tilläts
utföra aborter, men nu är det även barnmorskor och sjuksköterskor som får utföra
aborterna.
Guvernör Cuolmo beordrade att World
Trade Centers långa spira skulle lysas upp

i rosa på tisdagskvällen för att fira undertecknandet av den nya lagen. Guvernor
Mario M Cuomo Bridge, Kosciuszko Bridge
och Alfred E Smith Building i huvudstaden
Albany lystes också upp i rosa.
Kathy Tran, demokratisk politiker i delstaten Virginia har lagt fram ett förslag om
ändring i abortlagen som påminner om det
som nyligen röstades igenom i delstaten
New York.
Det är flera amerikanska delstater som
inte har någon övre gräns för när abort får
utföras. Enligt forskningsinsitutet Guttermacher Institute tillåts abort ända fram
till födseln om mammans liv eller hälsa är i
fara i 20 delstater, och i 7 delstater även om
mammans liv eller hälsa inte är i fara.
I flera amerikanska delstater har det kommit upp lagförslag om att förbjuda abort
då fostrets hjärta har börjat slå. Eftersom
USA:s konstitutionella lagstiftning slår fast
att kvinnor har rätt till fri abort så länge
fostret inte är livsdugligt är det svårt att
göra verklighet av ett sådant lagförslag.

”Rebellkirurgen” - nu har boken kommit ut
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”Rebellkirurgen” Erik Erichsens självbiografi har just kommit ut till försäljning. Boken
heter ”Rebellkirurgen”. En film om honom visades på SVT juni 2017 och SKSF i Jönköpingsområdet fick höra honom förra våren i en samling. Han var även med i SVT! i programmet
”Go´kväll” nu i januari med anledning av boken.
På bokens baksida står följande kommentar: ”När Rebellkirurgen
visades på SVT juni 2017 skedde det som läkarkollektivet försökt
förhindra under fyra decennier. Nageln i ögat, den uppkäftige invandraren som vägrade sätta sig i ledet framställdes som det alla
visste att han egentligen var: en virtuos med skalpellen som vände på himmel och jord för många patienter. Låt den oavkortade
historien ta dig från Palmetidens Sverige till Etiopiens landsbygd
och Kambodjas djungel. En episk berättelse om kampen mot förtryckande auktoritet, ansiktslösa byråkrater, hopplösa odds och
inre demoner”.

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
o Att Jesus kom till jorden

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
o Årskonferensen i april

Bönetrio

Jag har jobbat som sjuksköterska minst
30 år. Då jag jobbade på Rehab hade jag fin
kontakt med Sjukhuskyrkan och vi hade
samlingar på sjukhuset.
Bönetrio har varit en del av mitt liv nästan
så länge som jag varit medlem i SKSF. 1983
var jag tillsammans med Inga Rosenius
som då var resesekreterare för SKSF på en
konferens i Holland. Jag minns än hur tulpanerna blommade. Det var då jag fick min
kallelse. Broder Andreas lade händerna på
mig och bad för mig.
Genom åren har jag varit engagerad
i många olika bönetrio, och har träffat
många olika människor som Gud har lett
till mig. Jag jobbade tills jag var 60 år, då jag
blev sjukskriven och sedan sjukpensionär.
Sedan jag blev pensionär har jag fått mer
tid och detta med bön och bönetrio har
blivit mitt liv. Det är spännande att se hur
mycket positivt som händer som svar på
bön. Jag får på detta sätt själv uppleva gemenskap med andra, samtidigt som jag får
stötta människor som jobbar i vården. Det
blir även en del själavård.
Vi har ett ansvar då vi jobbar att be för

vår arbetsplats, våra kollegor och patienter,
men även som pensionär har vi en viktig
uppgift att vara förebedjare. Jag vill uppmuntra alla andra pensionärer att be för
dem som arbetar i vården och även varmt
rekommendera att engagera sig i en bönetrio. En bönetrio kan se olika ut. Den kan
bestå av tre kollegor, men även pensionärer
eller en blandad trio. En bönetrio är så enkelt och bra. Man behöver inte träffas alltid
för att det ska fungera, utan man kan använda telefonen.
Det är viktigt att vara tyst om det man får
veta när man delar böneämnen med varandra. Allt som sägs i förtroende ska stanna
inom trion. Man måste känna sig trygg då
man öppnar sig och kunna lita på att det
man sagt inte läcker ut.
”Vidare säger jag er: Allt vad två av er
kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader.” (Matt.18:19)
Ingrid Börjesson, Örebro
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Integrationskonferens
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Lördagen den 2 februari var det integrationskonferens på flera platser. Själv hade
jag förmånen att kunna vara med i Jönköpings Pingstkyrka den dagen, men samtidigt var det en likadan konferens i Örnsköldsvik och i Botkyrka.
Jag som jobbar natt inom äldreomsorgen
märker att det flyttar in fler och fler äldre
från andra kulturer och även personalgrupperna blir mer och mer mångkulturella. Vi som är engagerade på olika sätt i
någon kyrka möter även där fler och fler
från andra länder och kulturer. Det kan ju
vara både intressant och bra att få veta lite
mer då och samtala med andra, bolla de
funderingar man har och ställa frågor till
människor som har erfarenhet och kunskap
inom olika områden som berör detta.
Det var flera seminarier under dagen. Dan
Eliasson, biträdande jurist, var talare vid
seminarium om ”Asylprocess, överklagande m.m.”. Det var intressant och bra att få
höra lite mer om hur det går till under en
asylprocess och om de regler och lagar som
tjänstemän på Migrationsverket har att
förhålla sig till. Missionären Josef Sjöberg
talade om ”Att dela evangeliet med muslimer”. Han lyfte en del bra tankar om hur vår
kultur, bakgrund och tidigare erfarenhet av
religionsutövning kan påverka vårt sätt att
ta till oss när vi hör evangeliet. Mark Beckenham, pastor i Göteborg, var talare i seminariet ”Många språk, en församling”.
Under måltider och fikaraster blev det
många intressanta samtal runt borden.
Deltagarna kom från många olika platser i
södra Sverige, och dagen gav på så sätt även
möjlighet att få lite nya kontakter.
Vi fick vid flera tillfällen under dagen
höra vittnesbörd från konvertiter. Jag tror

ingen var oberörd då de berättade om sina
upplevelser, hur de tog emot Jesus och blev
kristna.
Dagen avslutades med en öppen gudstjänst. Mark Beckenham talade. Det var
några saker som jag speciellt fastnade för.
Han sa bl.a. att vi ibland glömmer att vi är
kallade att göra skillnad i denna världen.
Han talade utifrån några punkter. Utvidga din kapacitet. Spänn ut din överlåtelse.
Bred ut ditt inflytande. Dra upp dina tältpinnar. Han sa att vi behöver dra upp våra
tältpinnar, inte vara fastcementerade, utan
vara beredda då Gud vill att vi ska dra vidare eller gå in i nya uppgifter. Vi ska spänna
ut i tro och överlåtelse, så kommer Gud att
breda ut vårt inflytande. Istället för att påverkas ska vi ta på oss att påverka vår omgivning. Människor ska veta var våra kyrkor
finns, för att vi gör skillnad i vårt samhälle.
Under dagen fanns ett svenskt lovsångsteam med och ett persiskt från Smyrna i
Göteborg.
En av dem som var med på Integrationskonferensen var Tina Grezin från
Helsingborg, som har egna erfarenheter av hur det är att gå igenom en asylprocess och att integreras i det svenska
samhället.
Vad arbetar och har du arbetat med?
- Jag är utbildad undersköterska och jobbar
idag i hemtjänsten, men har haft många olika arbeten och uppdrag. I 25 år jobbade jag
som barnskötare på förskola, och sedan 3
år på ett statligt LVM–hem.
Med tanke på att vi nu är på denna konferens; har du på något sätt varit engagerad och jarbetat med integration?
- 2014 var jag med och öppnade 5 olika

enheter för ensamkommande barn i hela
Sverige. Sedan har det även varit en del frivilligt arbete inom Helsingborg stad. I 5 år
var jag ordförande för Inva-Sam, som är en
paraplyorganisation för 33 invandrarföreningar som finns i Helsingborg. Tillsammans
med andra representanter från Inva-Sam
och några politiker var jag då även med i Integrationsrådet. Fyra gånger om året träffades vi för att ta upp frågor som rör invandring och integration i Helsingborg.
Har du någon tanke eller något råd utifrån dina egna erfarenheter av integrationsarbete?
- Det viktigaste när man jobbar med integration är att göra upp en plan i förväg och
att alltid försöka vara ett steg före för att
det ska bli så bra som möjligt.

En annan av deltagarna var Eva-Britt
Abrahamsson från Mullsjö.
Visst jobbar du inom vård och omsorg?
- Ja, sedan jag gick ut vårdskolan på 70-talet
har jag varit inom omsorgen. Just nu jobbar
jag som personlig assistent i Jönköping.
Vad betyder tron för dig i vardagen?
- Min tro är det viktigaste i mitt liv. I Jesus
känner jag glädje och hos honom duger jag
som jag är. Min högsta längtan är att vara
där Jesus vill att jag ska vara. Jag brukar be:
”Jesus låt mig vara ett ljus i världen, inte så
att jag ska synas, utan att man ska se dig i
mig så att jag utan ord kan förmedla dig till
människor. Jesus led mig den väg du vill att
jag ska gå.”
Vad kom det sig att du anmälde dig till
integrationskonferensen?
- En väninna delade information om konferensen via facebook. Jag tyckte det verkade
intressant och anmälde mig direkt.
Har du varit engagerad i flyktingfrågor
och integrationsarbete tidigare?

- År 2015 blev jag god man åt ensamkommande barn i Mullsjö. När den stora flyktingströmmen kom hyrde Pingstkyrkan ut
ett stort hus med många rum på konferensområdet i Nyhem. Jag fick följa två av ungdomarna i deras asylprocess, och försökte
vara en vuxen i deras nya värld. De fick vänta 19 månader för att komma till asylutredning och deras vånda och stress kände jag
av på nära håll. Båda fick avslag. En av dem
fick senare stanna för studier, men inte den
andra. En tredje ungdom har vi haft boende
hos oss som ideellt familjehem. Hans historia är skrämmande och då han fick avslag
var det som ett svärd i hjärtat. Han har nu
fått stanna p.g.a. nya gymnasielagen, ett
uppehållstillstånd på 13 månader. Två av
dessa ungdomar har valt att konvertera till
Jesus. Jag ber och hoppas att migrationsverket ska ge dem uppehållstillstånd så de får
stanna och växa i tro och kärlek.
Är det något särskilt du tar med dig från
konferensen?
- Ja, bland annat att vi får vara ljus i världen.
Ibland ser man inte alla långt borta i mörkret, men de som står i mörkret kan se ljuset
långt borta.
- I seminariet om Asylprocessen talade juristen om vikten av detaljerad beskrivning.
Jag förstår nu bättre vad som menas med
det. Det är inte alltid att få med många händelser som är det viktiga, utan små känslomässiga saker som bara kan upplevas av
den drabbade. Det är viktigt att förbereda
inför möten med migrationsverket.
Något annat du vill dela?
- En bibelvers som betyder mycket för mig
är den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att
människorna skall göra för er skall ni göra
för dem.” Matt.7:12
Tacksamhet, kärlek, respekt, frihet och ansvar är ord som jag tycker är viktiga ledord.
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Föreningsnytt
SKSFs och KLMs vårkonferens
5-7 april 2019
Samariterhemmet i Uppsala
Adress: Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala
Även 2019 kommer vi att arrangera vår årskonferens tillsammans med KLM. Vi tror det
är viktigt att som kristen personal inom vård och omsorg få mötas över professionerna
för att dela tankar, erfarenheter, möjligheter och utmaningar. Då man talar om vården är
det ofta dystert och tungt, men vi vill istället lyfta frågorna från ett annat perspektiv. Temat är ”Hopp för svensk sjukvård”, Bed gärna för konferensen, alla som håller i trådarna
vad gäller planering, de som ska medverka och alla som kommer att delta i konferensen
Vi reserverar oss för ev. förändringar/justeringar i programmet. Hela konferensen kommer att vara på svenska.
Fredag
Kl. 18:00 Registrering
Kl. 19:00-20:30 Kristen i vardagen
Kl. 20:30-21:00 Bikupor och delande av
erfarenheter
Kl 21:00 Kvällsfika
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Lördag
Kl. 8:15.9:10 Gemensam frukost
Kl. 9:10-9:15 Välkomnande av ordförande för SKSF resp KLM
Kl. 9:15-10:15 Tillgänglighetsproblem
inom vården
Personcentrerad vård - Att se människan;
- Erfarenheter från kristen psykiatrimottagning
Kl. 10:15-11:00 ”Personalbrist och dålig
arbetsmiljö”
Kristna principer om kallelse, kompetens
och hur hållbart chefskap kan fungera
Kl. 11:00-11:15 Fikapaus
Kl. 11:15-12:45 Nya patientgrupper och
internationalisering av vårdpersonal
1. Immigranter - en resurs inom vården
2. Nyanlända - bästa omhändertagandet

3. Äldrevården - hur undviker vi att
människor ”faller mellan stolarna”?
4. Barn med ovanliga syndrom
- ett holistiskt tänk
Kl. 12:45-14:00 Lunch
Kl. 14:00-15:30 Förebygga utbrändhet i
vården
1. Utbrändhet - hur får man ihop livspusslet när man har ett vårdyrke?
2. Hjärnans plasticitet och fysisk aktivitet
3. Hur använder jag rätt hjärnans belöningssystem?
Kl. 15:30-15:45 Summering av dagen
Kl.15:45-16:00 Fika
Kl. 16:00-17:30 SKSF resp KLM årsmöten
Kl. 18:30-22:00 Festmiddag och kvällsbön
Söndag
Kl. 8:30 Gemensam frukost
9:00-10:30 Panelsamtal och avslutande
förbön
Kl. 11:00-12:30 Gudstjänst med predikan

Föreningsnytt
Medverkande under konferensen
5-7 april 2019

Anmälan och avgifter

Kristina Torskenaes Berg (sjuksköterska, förste lektor och amanuensis), Mikaela Blomqvist Lyytikäinen (psykiatriker), Anna Aronsson (barnläkare), Samir
Sharo (hematolog), Magnus Landgren
(barnläkare), Fred Nyberg (professor i
beroendeforskning), Nia Lindström (specialistbarnsjuksköterska), Sara Andersson (verksamhetschef), Jovanna Dahlgren
(professor i pediatrik), Margréth Jansson
(specialistundersköterska i palliativ vård)

Avgift för hela konferensen
Studenter: 300 kr Övriga: 800 kr
Dagsbiljett Fredag: 200 kr Lördag: 600 kr
Logi ingår ej, men däremot mat och fika.
Anmälan görs helst via epost till:
kristenivarden@telia.com eller via
anmälningsformulär på SKSFs hemsida
Logi ordnar man själv. Några rum finns på
Duvan Hotell som är knutet till Samariterhemmet. Tel: 018-564000

Annat som händer 2019

Seminarium om samvetsfrihet

lördag den 4 maj kl. 14:00 -18:00
Citykonditoriet, Adolf Fredriks Kyrkogata 10, Stockholm
”Samvetsfrihet – Varför ligger Sverige efter?”
Linda Steen berättar sin historia.
Arrangörer: Föreningen Människovärde,
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund med flera

KFH LANDSMØTE 2019

Vi i Lillehammer-gruppa vil ønske dere alle
hjertelig velkommen til Landsmøte i Lillehammer-området,
STED: NMS Camp Sjusjøen, Mesnalia, 20 – 23 juni 2019.
Camp Sjusjøen blir drevet av Norsk Misjonsselskap.
Det ligger 20 min (med bil/buss) fra Lillehammer i retning Sjusjøen
Vi ønsker atdagene skal bli noen gode dager med
bibel- og bønne-fellesskap, hvile og inspirasjon.
Håper at du vil sette av disse dagene og komme!
HOVUDTALER: Marie Aakre
TEMA FOR LANDSMØTET: Visdom, innsikt og dømmekraft!
Vi kommer tilbake til mer detaljerte opplysninger etterhvert.
Kristen Forening for Helsepersonell
www.kfhelse.no
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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

Välkommen till en vårsamling i Eksjö
Lördag 18 maj 2019 i Missionskyrkan, Österlånggatan 3
Fika kl. 9:30 Föreläsning kl. 10:00
Info om talare o.dyl. kommer på SKSFs hemsida och facebook
För info ring Gunnar Svensson: 0703912788

Retreat/Hälsodagar
3-4/5 2019

Vårdbibeln

Gåvan till den
som vårdar

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

