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Ordföranden har ordet
De här dagarna för ett år sedan fick jag kontakt
med en ung asylsökande man från Somalia. Han
kom till vår kyrka och jag bjöd hem honom.
Strax efteråt berättade han att han fått en bibel i
secondhandbutiken och den läste han flitigt. Inte
långt därefter bekände han sin tro på Jesus. I april
fick han sitt tredje avslag på asylansökan och har
sedan dess väntat på avvisning. Han har använt
tiden väl och studerat bibeln med hjälp av Watchman Nees böcker och förlitar sig på att Gud ska
leda honom och hans framtid. Men det är tungt
att leva i ovisshet. Ändå är han helt förvissad om
att det var Guds vilja att han skulle komma till
Sverige och till Aneby som han säger. Tack för
att du vill ta med honom i dina böner. Gud är
undrens Gud, det vet vi!
Böneretreaten i Vilnius
Vi var tre personer från styrelsen som var med
på en mycket välsignad vecka. Det är alltid gott
att få möta kristna vänner från andra länder och
nu var vi 33 personer från 13 länder. Juvita
Petrulyte, kontaktperson för Östeuropa, välkomnade oss. Majkens och Margréths upplevelser
kan du också läsa i tidningen. Temat Kristus vår
frid gav många tankar, särskilt vad ordet Shalom
kan betyda. Guds närvaro upplevde jag speciellt
de gånger vi var i klostrets kapell med en fantastisk akustik. Att stå där och sjunga ”Halleluja” och
”Jesus loves you” i stämmor, det var en försmak
av himlen!!
En eftermiddag var vi på studiebesök på universitetet i Vilnius och sedan en rundtur i gamla
stan. Före andra världskriget var 40 % av Vilnius
befolkning judar. Det fanns en stor synagoga
som rymde 2000 personer. 200 000 judar mördades under kriget och synagogan revs senare av
ryssarna.
Juvita, som är barnläkare, förestår ett rehabiliteringscenter för barn med många olika utvecklingshandikapp och där slutade vår guidade tur med
gott kaffe och en fin presentation av deras arbete.
HCFI:s bönekedja 2011
Hela detta år bildar HCFI en bönekedja med bön
24 timmar om dygnet och som omfattar hela
världen. Vi är indelade i områdesgrupper och för
Norden gäller att vi ber från kl.00.00 den 8 april
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till kl.24.00 den 14 april. Sverige börjar kl 00.00
den 9 april till 12.00 den 10 april. Vi kommer att
göra upp ett schema och vädjar till er som har tid
och ork att anmäla er för en timmas bön eller mer.
Vi är angelägna om att varje timma är täckt och
ser fram emot vad Gud vill göra som svar på bön.
Lennart och Linnea Karlsson
Vi har följt våra vänner Karlssons arbete för föräldralösa barn i White River i Sydafrika. I förra numret skrev vi att det borrhål för vatten som blivit
borrat hade sinat och ett nytt skulle borras så
snart som möjligt. Tyvärr har det ännu inte kunnat
ske p.g.a. alltför rikliga regn som gjort det omöjligt att köra in på dåliga vägar med tunga fordon.
Därför har inte heller köksdelen av yrkesskolan
kunnat starta. Därtill kommer att Lennart den 27
januari fick opereras i ryggen för en spinalisstenos. Han får inte sitta på 6 veckor och kan ju
heller inte resa ut till de olika projekten.
I höstas startades ett projekt ”Iso Labantwana” (The eye of the children eller ”barns öga”).
Det är kvinnor som öppnar sina hem och barn
får komma dit två gånger i veckan för mat och
social gemenskap. Till det första öppnade hemmet
forts. s 3
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Som volontär i Indien
Förra hösten blev jag tillfrågad om att följa med ett
norskt hälsoteam till Siliguri i norra Indien. Vi var
3 läkare och 3 sjuksköterskor som reste i mitten
av oktober.
Tidigare hade vi alla träffats en helg i Zoekirken
i Fredrikstad i Norge för att bekanta oss med varandra, planera, förbereda arbetsmaterial och fördela arbetsuppgifter.
Zoe Indiamisjon, som samarbetar med Network Ministry of India Himalayas, skickar varje år
ut ett hälsoteam till Siliguri. Organisationen driver
i dag 10 skolor i 6 byar med 1000 barn, ett barnhem med 30 barn, ett hem för änkor och den
stöttar också 100 infödda lärare och pastorer/
evangelister. Organisationen har även 30 kyrkor i
Indien, Nepal och Bhutan.
Zoekirken i Fredrikstad har en secondhandaffär
och all förtjänst går oavkortat till deras Indiamisjon.
Ett nytt missionscenter är under uppbyggnad
med en permanent hälsoklinik med läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Innan det är klart kommer ett hälsoteam från Norge, och nu även
Sverige, att resa dit en gång per år. Teamet leds av
dr Elisabeth Aukust, som blev tillfrågad av den ansvarige pastorn Suren Khawas om att starta hälsoarbetet. Det var nu 3:e året som ett hälsoteam
kom dit i 2 veckor.
Första veckan undervisade vi 40 blivande
hälsoarbetare i enkel elementär sjukvård. Vi använde oss av flanellografbilder. När eleverna senare
skall ut i sina byar och undervisa finns det ingen
ström. Alla elever fick klippa och klistra sitt eget
arbetsmaterial av bilder som vi hade med oss.
Vi undervisade på engelska om bl.a. infektioner, dehydrering, nutrition, brännskador, sårskador, tuberkulos, malaria, kvinnosjukdomar och
grundläggande kunskaper om mediciner. Allt tolforts. fr s 2
kommer 70 barn efter skolans slut måndag och
torsdag.
Tack för förbön om full hälsa för dem båda då
även Linnea har besvär med sin rygg.
Samling i Skövde och Trunnagården
Jag hoppas få se många av er i Skövde den 12
mars. Gunnar Holmgren är värd att lyssna till!!

kades sedan till deras eget språk. Vi arbetade efter
en bok av dr David Werner, Where there is no
doctor; a village health care handbook. Eleverna var vetgiriga och kunde sitta hur länge som
helst i den över 30-gradiga värmen och lyssna.
Det var mest vi som ville ha paus med vatten eller
möjligen lite pulverkaffe.
De två sista dagarna fick de öva att använda
sitt arbetsmaterial och vi kontrollerade att var och
en hade förstått undervisningen. För lektionerna
om dehydrering fick de varsin vattenflaska med
två olika sorters hål i, där de överskådligt kunde se
hur mycket vätska som försvinner ur kroppen när
man har diarré och hur mycket man måste fylla
på för att inte bli uttorkad. Alla 40 fick sina diplom
samt en fin plastlåda med förband och en låda med
mediciner (som vi köpte i Indien) med sig hem.
Andra veckan for vi norrut mot Himalaya, 2-3
timmars bilfärd till otillgängliga fattiga byar och
teplantager. Oj, vilka dåliga vägar. Mitt på vägarna
stod eller låg kossor som inte flyttade på sig.
Stackars bilar. Jag brukar inte vara rädd att åka bil
men här var jag det. De kör precis hur som helst
och den som tutar mest verkar komma först.
Vi delade in oss i två team och hade med oss
resväskor med förband, mediciner och kall havregrynsgröt, frukt och vatten till lunch då den indiska
maten oftast är lite för stark för oss. Det var annonserat att vi skulle komma, så vi möttes av ringlande
köer med upp till 100-125 personer per dag. Vad
vi jobbade i värmen, oftast utomhus men med tak
över huvudet, höns och tuppar runt omkring,
samt allas nyfikna blickar! Några av våra elever
från första veckan var där och undervisade med
flanellografbilder om det de lärt sig, till väntande
patienter.
forts. s 6
Sedan har vi vårt årsmöte på Trunnagården dit
vi också hälsar er välkomna. Klara Lie har mycket
gott att delge oss och Christer Ramefelt är duktig
inom sång och musik. På årsmötet ska också en
ny ordförande väljas.
Varma hälsningar
Barbro Fritz
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Välkommen
till SKSF:s årskonferens
6-8 maj 2011 på Trunnagården, Orsa
Trunnagården, Skrivarevägen 1, Orsa, tel. 0250-414 44
Orsa ligger 17 km från Mora dit man kan ta sig med tåg, därifrån med buss till Orsa.
Även med långfärdsbuss från t ex Göteborg och Stockholm kan man ta sig till Mora.

Preliminärt program
Fredag 6/5:
kl. 16.00 Ankomst och registrering
kl. 18.00 Kvällsmat
kl. 19.30 Kvällssamling
Ingrid Rydell visar bilder från Indien
Andakt: Högskolelektor Klara Lie
Sång och musik: Christer Ramefelt,
SKSF:s styrelse
Lördag 7/5:
kl. 8.00 Morgonbön
kl. 8.30 Frukost
kl. 10.00 SKSF:s årsmöte
Fruktpaus

Söndag 8/5:
kl. 8.30 Frukost
kl. 10.00 Gudstjänst. “Hur leder Gud?”
Klara Lie, Christer Ramefelt m fl
kl. 12.00 Middag och avslutning
VÄLKOMMEN!

Kallelse till SKSF:s årsmöte

Konferensavgift
200 kr
Mat och logi
950 kr
För studerande
800 kr
Lakan och handdukar ingår ej
Hyra av linne
100 kr
Några enkelrum finns, i övrigt
dubbelrum eller trebäddsrum

Tid: lördag 7 maj 2011 kl. 10.00
Plats: Trunnagården, Orsa

en mycket välsignad böneretreat i Vilnius
god uppslutning från 13 länder
frihet och demokrati i vårt land
alla som är ljus och salt på sina arbetsplatser

Bed för:
- samlingen i Skövde
- SKSF:s årskonferens, medverkande och deltagare
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kl. 17.30 Kvällsmat
kl. 19.30 “Erfarenheter från volontärarbete
i Uganda” Klara Lie
Christer Ramefelt, sång

Priser:

Tacka för:
-

kl. 12.30 Middag
kl. 15.00 “Kristen i vardagen” Klara Lie
Kaffepaus

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkommen!
SKSF:s styrelse

- alla asylsökande som lever i ovisshet och fruktan
för framtiden
- Lennart och Linnea Karlsson, om hälsa efter
Lennarts ryggoperation
- allt som händer i arabvärlden, Tunisien, Egypten
och andra länder, demokrati och frihet utan för
mycket våld och extremistiska övertaganden
- de kristnas situation i länder där förföljelse sker
- HCFI:s 75-års jubileum på Filipinerna i september

Medverkande på SKSF:s årskonferens i Orsa

Klara Lie är inte obekant för SKSF:s medlemmar. Hon har vid flera tillfällen varit med
på våra konferenser och även medverkat som talare. Klara kommer från Oslo, är utbildad
sjuksköterska, har varit högskolelektor, familjeterapeut m.m och mycket anlitad som
föredragshållare.
Hon har skrivit 4 böcker och den sista, Eksistentiell og Åndelig helseomsorg,
översattes och gavs ut i USA 2004 då hon höll seminarier på en konferens i Hong
Kong. 2008 blev hon tilldelad Norske Kungens förtjänstmedalj i guld.
Klara Lie har varit ledare för Kristen forening for Helsepersonell, KFH, i Norge åren
2003-2007. I två omgångar de sista åren har Klara varit i Uganda som volontär och
undervisat bl.a. om aids.
Christer Ramefelt tog sin sjuksköterskeexamen 1993 på Hälsohögskolan i Jönköping.
Han har sedan arbetat på vårdcentral och de senare åren inom hemsjukvården i det
palliativa teamet. Christers stora intresse är sång och musik som hans hemförsamling i
Allianskyrkan i Jönköping ofta får njuta av.

HCFI:s bönekedja 2011
Under 2011 kommer hela världen vara föremål för förbön genom HCFI:s bönesatsning med
24 timmars bön från 1 jan till 31 dec. Alla medlemsländer är indelade i områdesgrupper och
vi i de nordiska länderna har fått vecka 8-14 april på vår lott.
Finland börjar och sedan är det Sveriges tur. Vi börjar kl 00.00 den 9:e och slutar kl 12.00
den 10:e april.
Böneämnen från HCFI:
1. Att Kristi herravälde vill bli erkänt och främjat inom hälsosektorn
2. Att ljus ska gå upp för dem som vandrar i mörker
3. Att livets okränkbarhet beaktas
4. Befrielse från bojor
5. Att frihet ska komma för våra syskon i stängda länder
6. Att arbetare tränger fram på de snabbt mognande skördefälten
7. Att Kristi kärlek och medkänsla blir ett kännetecken på vår tjänst att ge helhetsvård
Leonard Ravenhill har sagt:
”Att stå framför människor å Guds vägnar är en sak;
att böja knä inför Gud å människors vägnar är något helt annat”

Vill Du vara med och be en timma?
HCFI:s bönekedja 2011
Bön 24 timmar om dygnet
från kl. 00.00 9 april till kl.12.00 den 10 april.
Anmälan till Barbro Fritz, tel.0380-40246 el barbrofritz@telia.com
Mer info, gå in på www.kristenivarden.nu
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“...och plötsligt sa hon att hon ville bli en kristen. Så mitt i mottagningen
fick vi förklara hur man blir en kristen och fick be med henne.”

Här är utdrag ur min dagbok en dag:
”Vår första patient var en 100-åring: kärnfrisk kvinna, rena hjärt- och lungljud. Fick
en flaska medicin mot sur mage. De vill gärna
ha medicin med sig hem.
En yngre hinduisk kvinna kom med ett blåmärke vid ena ögat och ont i vänster sida
och jag sa till Margareta (min goda vän och
läkare): Fråga henne varför hon har ett blåmärke. It is an accident (det var en olycka),
svarade hon men senare visade det sig att
hennes man var alkoholist och hade slagit
henne. Senare berättade hon att hon hade
två söner som fått varsin bibel som de börjat läsa, och nu var även hon intresserad av
kristendomen och plötsligt sa hon att hon
ville bli en kristen. Så mitt i mottagningen
fick vi förklara hur man blir en kristen och
fick be med henne. Precis när vi var klara

Vi tackar för gåvor
Inkomster 4:de kvartalet 2010
Gåvor till SKSF
15 125,00
Gåvor till HCFI
0,00
Gåvor till Lennart Karlssons
arbete i Sydafrika
900,00
Konferenser
995,00
Summa:

17 020,00

Utgifter 4:de kvartalet 2010
Hälsning
13 689,00
Avgifter Plusgirot
175,00
Porto, telefon, papper
634,00
Resor
937,00
Utbetalt till Lennart Karlssons
arbete
900,00
Summa:
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16 335,00

kom pastorsfrun Sangita och pratade med
henne och lovade att presentera henne för
en församling. Därefter kom en kraftig kvinna
som ville ha en massa mediciner. Hon visste vad hon ville ha. Sedan kom en man
med seninflammation. Många jobbar hårt
på teplantagen och har inte råd att gå till läkare. Det kom en man som var blind på
ena ögat på grund av att han fått cement i
ögat och hoppades att vi kunde hjälpa honom. Många hade fula infekterade sår som
vi la´ om. Många barn var uttorkade p.g.a.
diarréer. Vi såg flera leprapatienter som inte
fått någon behandling, som hade förlorat
t. ex. tår och därför fått deformerade extremiteter. Köerna och behoven var stora.
Vi var kvar i byarna tills det blev så mörkt,
att vi inte kunde arbeta längre. På hemvägen denna kväll kom plötsligt en sten in genom en bilruta. Vi var 3 bilar efter varann
som blev utsatta för rånförsök. Om vi hade
stannat så vet vi inte vad som hade hänt, vi
fortsatte bara att köra till närmaste polisstation. Följande dagar fick vi poliseskort genom den djungeln”.
Hela tiden bodde vi hemma hos pastor Suren
och hans fru Sangita. Vi fick frukost och middag
varje dag som var lite anpassade efter våra smaker. Det fanns inget varmvatten att duscha i, men
vem ville duscha varmt efter dessa varma dagar.
Varje morgon hade vi morgonsamling i ett rum
uppe på taket med härlig utsikt mot Himalayabergen. På kvällarna jobbade vi med våra väskor
med påfyllning av material men gick till sängs
ganska tidigt för klockan ringde före 6 varje morgon. Jag har blivit en erfarenhet rikare som jag
inte skulle vilja vara utan.

Hälsningar Ingrid Rydell

Böneretreaten i Vilnius
Temat för böneveckan i Vilnius var ”Christ our
peace” – ”Kristus vår frid”. Detta ämne underströks
i ett bibelstudium som för mej var en av höjdpunkterna under veckan. Studiet hölls av pastorn
i församlingen ”Faith of Hope”, Giedrius Sanlytis.
Han berättade att hans kyrka hade bildats av
pingstvänner från den “underjordiska” kyrkan,
baptister och karismatiska katoliker. ”Faith of Hope”
har 15 000 medlemmar i landet, varav 5 000 i
Vilnius. De första åren efter bildandet (1989) hade
man hjälp från församlingar i Sverige. Övriga protestantiska kyrkor i Litauen (som till övervägande
delen är ett katolskt land) är mycket små.
Pastor Giedrius som studerat teologi i USA, talade i stor ödmjukhet om fred-frid som på hebreiska heter SHALOM. Ordet shalom kan dock inte
översättas med bara ordet frid; det innebär också
fullhet, säkerhet, hälsa, framgång, förnöjsamhet,
frihet från krig, vänlighet, frälsning, helhet och
mycket mera. När de skriftlärda skulle översätta
ordet shalom till grekiska fick de använda 25 ord
ur hebreiskan.
Kyrkofadern Augustinus menade att peace-frid
betyder harmoni. I boken Bekännelser skriver han
”….våra hjärtan är oroliga tills vi finner vila i Dig”.
Jesus Kristus är alltså källan till frid: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er” Joh.14:27.
I Gal. 5:22 talar Paulus om andens frukter och
sätter då frid på tredje plats efter kärlek och glädje.
Observera att Paulus i början av sina brev hälsar
med ”Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren
Jesus Kristus”.
Pastorn betonade vidare att vi som kristna är
mottagare av frid men också förmedlare av frid.

Välkommen till Diamant-jubileum!
HCFI inbjuder till 75-årsjubileum
4-9 september 2011
Holiday Inn Hotel, Manilla, Filippinerna

Global Prayer Summit
HCFI:s bönekonferens
9-11 september 2011, på samma plats.
För mer information, kontakta Barbro Fritz
eller SKSF:s hemsida www.kristenivarden.nu

Han menade att begreppet ”healthcare-hälsovård”
också innefattas i ordet shalom. Vi är kallade att
förmedla Guds shalom till andra och särskilt till
dem som upplever svårigheter av olika slag.

Majken Hagvil
••
Även i år samlades vi första veckan på året för att
be för vård och omsorg. Det var våra vänner i
Litauen som stod som värdar den här gången.
Retreaten var förlagd till ett kloster . Det fanns
möjlighet att promenera i den snötäckta omgivningen, vilket många av oss gjorde. Första dagen
var till för att vara i stillhet och tystnad. Det är värdefullt att få varva ner på det sättet och låta Gud få
tillfälle att tala. På kvällen bröts tystnaden och många
hade då vittnesbörd om hur de fått möta Gud under dagen. Resten av veckan var det program
med bönesamlingar då vi bad för olika länder och
de böneämnen som lagts fram. Sista dagen hade
vi från de nordiska länderna förmånen att få extra
förbön för vård och omsorg i våra länder.
Kyrkan som hör till klostret är mycket vacker
och har en underbar akustik. Vi samlades där vid
ett par tillfällen och sjöng lovsång till vår frälsare.
Vi träffade även tre nunnor som bodde där. Det
var mycket intressant att höra dem berätta sina livshistorier. Endast de sista åren har de öppet kunnat
leva ut sin tro. Vi svenskar har haft vår frihet så länge
vi minns, men för andra deltagare är det inte lika
självklart. Några tankar kom till mig: Vad gör vi
egentligen med den frihet vi har och hur länge får
vi ha den? Är den så självklar att vi slösar bort den
tid och de tillfällen vi får? Glömmer vi bort det
uppdrag vi har fått, eller tror vi att vi har all tid i
världen? När jag lyssnade på en del från andra delar av Europa och hörde om hur de vittnar för sina
arbetskamrater och ber tillsammans för sina patienter tänkte jag att det är ju precis så det ska vara.
Vi har fått i uppdrag att vara ljus och salt där vi är.
Jesus sade: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag
er”, Joh. 20:21. ”Ni är jordens salt”, Matt.5: 13.
”Ert ljus ska lysa för människorna”, Matt.5:16.

Margréth Jansson
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B-POST
Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

”Mina tre medicinska hjältar”
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, Kristna Läkare och Medicinstudenter och den
Kristna Personalföreningen på KSS hälsar Dig välkommen till en vårsamling
Plats: Utsikten, Kärnsjukhuset i Skövde
Tid: lördag 12 mars 2011
Medverkande: Gunnar Holmgren*, f.d. missionsläkare och infektionsläkare
vid Ryhovs sjukhus, Jönköping, m.fl.
Gunnar Holmgrens ämne: ”Mina tre medicinska hjältar”
Programtider:
kl. 09.30
kl. 10.00 - 12.30
kl. 12.30
kl. 14.00 - 16.30
kl. 15.30
Kostnad:
Anmälan:

Samling, kaffe
Undervisning, fruktpaus
Lunch
Fortsättning på undervisning
Kaffe
150 kronor plus avgift för lunch i KSS matsal. Kaffe ingår.
Senast den 5 mars 2011 till SKSF:s exp. tel.0380-402 46
eller e-mail barbrofritz@telia.com eller majken.hagvil@passagen.se

*Gunnar Holmgren är född i Zambia och har arbetat på ett missionssjukhus där i 17 år. De senare åren har
han varit läkare vid Infektionskliniken, Ryhovs sjukhus, Jönköping och är en mycket uppskattad föreläsare.

Anmälan till SKSF:s årskonferens 6-8 maj 2011 på Trunnagården, Orsa
Namn:………………………………………….......................................................................
Adress:………………………………………………………………........….........................…...
.............................................................................. Tel………………..........................……
Ankomst ........................

med q Bil q Buss q Tåg q Hämtning

Avresa: ………......……..........
Önskar
q enkelrum

Diet………........................................…….......................…

q dubbelrum
q trebäddsrum går bra

Anmälan sändes till SKSF:s exp., Västerlånggatan 22, 578 33 Aneby, tel 0380-402 46, e-post
barbrofritz@telia.com, eller till Margréth Jansson, Smedhemsvägen 19, 560 25 Bottnaryd,
e-post margreth_j@hotmail.com. Anmälan in senast den 19 april 2011. Anmälningsavgiften
sätts in på SKSF:s plusgiro 13 87 37-2

