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Ordförandena har ordet
Så är SKSF:s årskonferens ett minne blott, men
vi som var där tackar Gud för en välsignad konferens. Stort tack till Klara Lie för fin undervisning, till Christer Ramefelt för underbart vacker
sång och till Trunnagården med sin fina atmosfär
och service.
Vid årsmötet kunde jag, efter 18 år, lämna
över ordförandeskapet till en yngre medarbetare,
Margréth Jansson, och jag gjorde det med stor
glädje. Jag har under flera år sagt att jag ville lämna över till någon yngre men ingen har funnits
som varit villig. Det har t.o.m. sagts att lämnar du
får vi lägga ner föreningen.
Men så kom Margréth med i styrelsen och jag
vill säga att hon är en Guds gåva till oss. Vi har
lärt känna Margréth som en person med stora
ambitioner och visioner för SKSF och en önskan
att bli använd av Gud. Hon är mycket kunnig
t.ex. vad gäller data och det är en verklig tillgång
i dagens samhälle. Vi säger Välkommen in i uppgiften, Margréth och önskar Dig Guds rikaste
välsignelse.
I Joh.15:16 säger Jesus: ”Ni har inte utvalt
mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att
gå ut i världen och bära frukt, frukt som består...”
Själv vill jag tacka er, kära vänner i SKSF,
varmt för förtroendet ni gav mig en gång, allt
stöd och alla förböner som burit mig under åren.
Ett stort tack till Gud för alla välsignelser Han slösat på mig. Tack för kärleksgåvan som samlades
in på Trunnagården till hjälp med konferensavgift på HCFI:s 75-års jubileum.
Barbro Fritz
Kära vänner i SKSF.
Först vill jag börja med att tacka Barbro Fritz för
allt hon gjort för SKSF under sin tid som ordförande, och önska henne Guds rika välsignelse i
fortsättningen.
Jag vill också tacka för förtroendet att gå in i
uppgiften som ny ordförande. Med ert stöd i framför allt förbön och med Guds hjälp och ledning,
vill jag göra mitt bästa.
Det kanske är på sin plats att jag berättar lite
om vem jag är. Jag är uppväxt i en pastorsfamilj,
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och har då flyttat runt lite i Småland. Under 20 år
bodde jag sedan i Linköping, där jag först arbetade som vikarie på sjukhuset en sommar och sedan som hemvårdare under några år. Sedan 1996
har jag arbetat som undersköterska på äldreboende och trivs mycket bra med det. Jag har tre
vuxna barn som jag tackar Gud för. För snart 11
år sedan flyttade jag tillbaka till Småland, och har
hunnit fira både min 40-årsdag och min 50-årsdag här. Sommartid kör jag gärna motorcykel eller vistas i trädgården. Att se mig om i världen
och möta människor från olika kulturer och med
olika bakgrund, både i vårt land och utomlands,
tycker jag är intressant och roligt.
Nu till SKSF. På årsmötet pratade vi en del
om SKSF:s framtid och våra visioner. Det känns
bra att kunna säga att SKSF är en ekumenisk gemenskap. Tanken är också att vi ska försöka synas
mera. Ett steg i detta är att vi v. 25 kommer att
finnas med i Nyhemsveckans utställningshall (Nyhem utanför Mullsjö). Det finns nu också nya broforts. s 4
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Mina tre medicinska hjältar
VÅRSAMLING, Utsikten Kärnsjukhuset Skövde
Lördagen den 12 mars inbjöd Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund, Kristna Läkare och Medicinstudenter samt den Kristna Personalföreningen på
Kärnsjukhuset i Skövde till en vårsamling. Omkring 30 personer hörsammade inbjudan.
Det blev en mycket intressant och inspirerande
dag med föredrag av dr Gunnar Holmgren. Både
förmiddag och eftermiddag föreläste han på ett
mycket fascinerade sätt om ett antal av”sina medicinska hjältar”, och det blev totalt 6 personer.
Paul White
Den förste av dem var läkaren Paul White, som
kom från Australien till ett litet sjukhus i Tanzania,
ett sjukhus utan elektricitet eller rinnande vatten.
Han blev så småningom ansvarig läkare för 6 olika
sjukhus med en intagningspopulation på ca
25000. Människorna var mycket bundna till den
traditionella vården som bedrevs av medicinmän.
När han kom dit, dog 780/1000 barn under det
första levnadsåret. Genom det kristna budskapet
frigjordes människorna från det traditionella tänkesättet och med sina medicinska kunskaper kunde
han bedriva hälso-och sjukvård så att dödstalet
förändrades till 178/1000 barn under det första
levnadsåret.
Dennis Burkitt
Dennis Burkitt läste medicin på Irland. Han önskade
arbeta som kirurg inom kolonialväldet, men blev
avrådd p.g.a. att han hade nedsatt syn och såg i
princip bara på ett öga. Under andra världskriget
tjänstgjorde han trots detta som kirurg. Efter kriget blev det överskott på kirurger i England, och
han blev därför hänvisad att arbeta som läkare i
Uganda. Där började han observera och fundera
över om det möjligtvis fanns samband mellan virus
och lymfom, som många drabbades av i det område där han var verksam. Han började även observera att ute på landsbygden där de åt mat som
innehöll mycket fiber fanns nästan ingen som led
av coloncancer, appendicit eller hemorrojder.
Däremot led de som bodde i städer och åt fiber-

fattig kost av dessa sjukdomar mer frekvent. Hans
observationer bidrog till att man inom medicin och
hälsovård började forska om hur olika livsbetingelser kunde påverka vår hälsa och sjukdomspanoramat. Som ett resultat av denna forskning
har vi i t.ex. i västvärlden börjat äta mera fiberrik
kost.
Paul Brand
Paul Brand föddes i Indien där hans föräldrar var
missionärer. Han var intresserad av medicin och
gick en 6 veckors kurs i England, men åkte tillbaka
till Indien och jobbade som snickare i missionens
tjänst. Under kriget hjälpte han till på sjukhus. En
dag såg han hur en skadad flicka fick blodtransfusion och hur det påverkade hennes återhämtning. Detta gjorde att viljan till att utbilda sig
till läkare vaknade på nytt och han utbildade sig till
ortoped. Han mötte många leprapatienter. Brand
insåg att den sensoriska men även den motoriska
nervaktiviteten påverkades negativt av leprabakterien och att detta var grundorsaken till patienternas skador. Han blev banbrytande inom handkirurgin, genom att börja transplantera senor från
underarmen till handen och på så sätt korrigera
och öka fingrarnas rörlighet t.ex. när klohand
hade utvecklats. Denna operationsteknik förbättrade därmed handens funktioner avsevärt för patienterna. Detta var början till utveckling av handkirurgin. Så småningom byggde han ett leprasjukhus
i Vellore i södra Indien, som är känd för sin förträffliga leprasjukvård och som fungerar som undervisningssjukhus. Där har svårt drabbade leprapatienter fått tillbaka sitt människovärde och många
av dem ett nytt liv genom att de även har fått gå i
skola och få möjlighet till utbildning och försörjning.
Catherine och Reginald Hamlin
Catherine Hamlin och hennes man Reginald var
båda läkare och kom till Addis Abeba från Australien. Först arbetade de som lärare på läkarutbildningen i Addis Abeba men senare även som gyneforts. s 4
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forts. fr s 2 Ordförandena har ordet
schyrer och annat informationsmaterial om
SKSF. Under hösten ämnar vi förnya vår hemsida.
Vi hoppas på mer gemenskap och samarbete
med KLM framöver.
Vi har fått en del nya kontakter, och det har bildats nya bönegrupper och bönetrio, vilket vi gläds
över, men har en önskan att fler vill starta bönetrio
på sina arbetsplatser, eftersom vi vet att bön gör
skillnad. Det påverkar den som ber, den man ber
för och den miljö man vistas i. Vi har fått flera vittnesbörd om hur man sett förändringar ske på sin
arbetsplats då man bett.
Vi har en önskan om att du som arbetat länge
eller kanske är pensionär vill bli förebedjare för
någon som kanske studerar eller kanske en yngre
kollega. Låt henne/honom veta att du ber. Flera
har redan någon yngre som de ber för, men vi

önskar att det blir fler som följer efter.
Vi hjälps också åt med att sprida information
om Healthcare Sunday, 16 oktober, 2011, en dag
som vi uppmanar till bön för vård och omsorg.
Den helgen kommer vi att ha bönevakt, vilket vi
återkommer till.
Till sist vill jag önska er alla en skön sommar med ett par verser ur Psalm 23. ”Herren är
min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila
på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.” När vi i sommar ser de gröna ängarna
och alla fina sjöar och vattendrag, kan vi påminna
oss om att Herren är vår herde, som vill leda oss
rätt, och ge oss ro och vila hos honom.

Margréth Jansson
ordförande
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kologer. De mötte kvinnor som hade haft mycket
svårt att komma till sjukhus inför den stundande
förlossningen, därför att de bodde långt från sjukhus och hade lång väg att gå. Detta gjorde att
många genomgick mycket svåra förlossningar i hemmen ute i byarna och barnen framföddes döda efter flera dagars förlossningsarbete. Efter sådana
svåra förlossningar var det mycket vanligt att kvinnorna fick skador som läkte med svåra fistelbildningar som följd. Kvinnor, som utvecklat fistlar blir
ofta utstötta från hemmet och den sociala gemenskapen p.g.a. den fruktansvärda odör som de
sprider. Detta är ett stort lidande för kvinnorna
men även för familjen i övrigt och många av kvinnorna blir förskjutna. Paret Hamlin utvecklade fistelkirurgin med mycket goda resultat. Dessa operationer ger kvinnorna en ny framtid och i många
fall ny familj och barn. Hamlins har byggt ett sjukhus för kvinnor med fistelproblem som även har
fungerat som undervisningssjukhus. Fisteloperationer av olika svårighetsgrad har spelats in och finns
på DVD som kan rekvireras från Gunnar Holmgren.
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Mamita
Han berättade även om Mamita, som var städerska. Hon kunde inte läsa eller skriva, men Hamlins
upptäckte att hon hade stor fallenhet att använda
sina händer på ett extraordinärt sätt. Hon fick möjlighet att assistera när Hamlins opererade vilket
hon gjorde alldeles utmärkt. Detta resulterade i att
hon till slut fick genomföra egna fisteloperationer
med mycket gott resultat. Det hände att gästande
gynekologer fick assistera och lära av hennes skickliga fistelkirurgi.
Det var en fantastiskt stimulerande dag att få
lyssna till dessa medryckande föreläsningar av
Gunnar Holmgren om mäns och kvinnors intressanta levnadsöden som har betytt otroligt mycket
för den medicinska utvecklingen genom banbrytande medicinsk forskning. Deras livsverk har därför betydelse för den medicinska utvecklingen än
idag.
Anita Andersson

Spännande att vara ledd av Gud!
Så värdefullt det var att få lyssna till sjuksköterskan
och högskolelektorn Klara Lie från Oslo på Trunnagården i Orsa i början av maj 2011! Jag fångades
inom kort av hennes rättframma framställning
och de många exempel på existentiella och andliga behov och dess signaler hos människor hon
mött i olika kulturer. Klara Lie har haft arbetsuppgifter i många länder på fem kontinenter. Hon
kunde delge oss många gripande mänskliga situationer där Gud givit henne ledning att agera till deras hjälp.

tiskt bemötande av bibelfientliga uttalanden, men
framför allt leder uppgifterna till trosstärkande och
ibland dråpliga upplevelser – människor som
oväntat får en stark tro på Gud och överraskande
hjälp i sin nöd.
Hon betonade nödvändigheten av ett respektfullt uppträdande och varnade för att bli dömande
(Det kunde ju ha varit jag!)
Från sitt arbete som volontär i Uganda 2008
och 2010 beskrev hon det stora problemet med
AIDS och bristen på juridisk rätt för kvinnor. På
sistone har ändå genom Guds ledning skett ett lyft
av kvinnornas egenvärde även där.

Klara Lie.

Christer Ramefelt.
Föreståndaren för hemsjukvården i Jönköping,
Christer Ramefelt, hade malmklang i sin mäktiga
men samtidigt finstämda sångröst och sången hade
ett djupt andligt budskap.
Kjell Norlin

Hon stod stadigt på bibelordet och hänvisade
bl.a. till Joh. 10:11-16 om Jesus som den gode
herden men också Fil 4:6-7 om att göra alla önskningar kunniga inför Gud…så skall Guds frid bevara våra hjärtan och tankar. Hon framhöll att alla
onda ting börjar med tankar som kan växa sig allt
starkare om vi inte ber om Guds hjälp. Hon betonade också att vi behöver fördjupa vår bibelkännedom för att veta vilken Gud vi tror på och att
olika bibelöversättningar kan berika vår förståelse.
Hon var säker på att Gud vill leda oss i vardagen och det gäller att vara öppen för det, lära känna
människor och sociala förhållanden och invänta
Guds spännande uppgifter. Konsekvensen kan
förvisso också bli både självkritik och behov av kri-

På söndagens samling talade Klara Lie över temat
"Hur leder Gud". Bibelordet som lade grunden för
temat var Joh. 10: 11-16 som handlar om den
Gode Herden. När fåren hörde Herdens röst var
de trygga eftersom de kände igen rösten. Genom
sin förkunnelse fick hon oss att tänka på lärjungasätt, d.v.s. hur man på ett enkelt sätt kan lyssna till
Guds röst i vardagen och låta den Helige Ande
leda oss in i samtal med människor. För att kunna
lyssna behöver vi vara koncentrerade, vilket kan
vara svårt när det finns så mycket intryck omkring
oss som distraherar. Vi är tacksamma för en givande konferens med god gemenskap, undervisning och sång.
Mona Johansson och Anita Andersson
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Årsberättelse för Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund 2010
År 2010 inleddes med HCFI:s europeiska bönevecka på Mors i Danmark som blev en välsignad
vecka trots snökaos. 4 av deltagarna kom från Sverige.
SKSF:s årskonferens hölls på Hjälmargården
8-10 april. Talare var Mona och Björn Stockman
från Frälsningsarmén, Stockholm. Temat för konferensen var ”Bön som förvandlar” och Mona pekade på att Gud kan skapa möjligheter där inga
finns. ”Ropa till mig och jag skall svara dig”, säger
Herren. För sång och musik skulle makarna Johansson, Kristinehamn, ansvarat, men sjukdom kom
emellan och de var bara med på fredagen. Dagarna var rikligen välsignade med mycket bön och
förbön för varandra.
Kontakten med de Nordiska länderna hålls levande och i mars var Barbro Fritz i Danmark på
KriSoS årskonferens. En Nordisk bönestafett via
e-post där Inga Sörig från KriSoS är ansvarig fungerar också. Bönekoordinator och utsändare av
breven i Sverige är Ingrid Rydell.
På försommaren hade bönegrupperna i Jönköping med omnejd en samling på Eksjö Camping. Drygt 40 personer kom och lyssnade till f.d
sjukhuspastor MayStina Kylbergs gedigna undervisning.
I september hölls en ny Saline-kurs i Eksjö.
Josefine Svensson, som deltog i kursen i Göteborg 2009 och är underläkare på Eksjö lasarett,
höll i undervisningen. Vi var 15 deltagare som upplevde en verkligt givande dag.
Styrelsen hade en mycket god arbetshelg hos
Ingrid Rydell ute på Lilla Isskär i september. Vi diskuterade bl.a. visioner och målsättningar för SKSF
som blev till följande punkter: 1. Vi skall engagera och få med fler yngre medlemmar.
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2. Bilda fem nya bönegrupper. 3. Få med tio nya
personer på våra kurser/konferenser. 4. Nyckelpersoner från Sverige som vill följa med till HCFI:s
konferens på Filippinerna i september 2011.
5. Inspirera till Bönetrio på internet via e-post eller
SMS. 6. Vi som varit med länge skall vara lyhörda
för att dela med oss till de yngre av både andlig
och praktisk livserfarenhet och erbjuda vårt stöd i
t.ex. förbön. Detta har resulterat i att flera har tagit
förbönsansvar för yngre kollegor.
Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: Barbro Fritz, ordförande, Margréth Jansson, vice ordförande, Inga-Maj Filipsson, sekreterare, Margareta Kjellerstedt, Majken Hagvil och
Ingrid Rydell. Suppleanter har varit Anita Andersson och Inger Karlsson som valdes in efter Irene
Skagerö som avsagt sig omval. Inga-May Nilsson
valdes som adjungerad kassör för ytterligare ett år,
revisor Ragnar Vårbrant och revisorssuppleant
Kerstin Hult.
Tidningen Hälsning har också detta år utkommit 4 gånger. Sune Jäderberg på Textorama ansvarar för tryckningen och även för uppdatering
av föreningens hemsida www.kristenivarden.nu
Varmt tack till er alla för förböner och ekonomiskt stöd. SKSF har under året skickat ekonomiskt bidrag till Healthcare Christian Fellowship
International och till Dr Lennart Karlssons arbete
bland föräldralösa barn i Sydafrika. Gud välsigne
oss alla.
Själv vill jag säga Tack till alla för det förtroende och stöd ni gett mig som ordförande under
många år. Gud har varit trofast.
För SKSF:s styrelse,
Barbro Fritz, ordförande

Komplett information: Den som önskar få en kopia på hela bokslutet
och revisionsberättelsen ombeds kontakta kansliet.

Vi tackar för gåvor
Inkomster 1:a kvartalet 2011
Gåvor till SKSF
17 139,00
Gåvor till HCFI
450,00
Konferenser
350,00
Summa:

17 939,00

Utgifter 1:a kvartalet 2011
Hälsning
Avgifter Plusgirot
Porto, telefon, papper
Resor

3 254,00
631,00
336,00
1 050,00

Summa:

5 271,00

Landsmöte i KFH Norge
Vår systerorganisation KFH i Norge
har sitt Landsmöte 4-7 augusti 2011
på Stenbekk Misjonssenter, Sarpsborg, RV 114, ca 3 km från E6.
Talare: Kurt och Reidun Hjemdal,
och författare Heidi Smidt
För mer information, kontakta
Barbro Fritz, tel. 0380-402 46
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B-POST
Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Tacka för:

Bed för:

-

-

Samlingen i Skövde med Gunnar Holmgren
SKSF:s konferens på Trunnagården
rikt välsignad undervisning av Klara Lie
fin sång av Christer Ramefelt
nya medlemmar
nya bönegrupper och bönetrio
en fantastisk Jesus-demonstration

vår nya ordförande Margréth Jansson
SKSF:s utställningsmonter på Nyhemsveckan
planeringen av Healthcare Sunday
all vårdpersonal inför och under semesterperioden
mentorer för unga bland studerande och annan
personal
- vårdpersonal som utsätts för samvetsförebråelser
p.g.a. att Sverige inte har en samvetsklausul i
vården

Healthcare Sunday
Den 16 oktober i år uppmärksammas vad som kallas Healthcare Sunday.
Lukas, i Nya Testamentet, var läkare och Lukas har namnsdag 18 oktober. Man brukar därför
förlägga Healthcare Sunday till den söndag som är närmast den 18 oktober. Då ber man
speciellt för vård och omsorg i många länder. Det började i Storbritannien och i en stor
del av den engelsktalande världen har man sedan gjort det under flera år. Nu har det även nått
våra nordiska länder och vi har en önskan att alla kyrkor och samfund i Sverige ska uppmärksamma den här dagen. Redan förra året bad man i många kyrkor och bönegrupper. Vi vill
uppmana till bön för personal inom vård och omsorg den här söndagen. Det finns nog ingen
församling eller kyrka som inte har någon medlem som arbetar i någon form av vård och omsorg. Be för dem och alla andra och för vården i stort.
Låt oss hjälpas åt att be. Gud hör vår bön. Bön gör skillnad. Många som arbetar är stressade,
trötta och uppgivna. Detta kan vara ett tillfälle för dem att få förbön och uppmuntran.
Hoppas ni vill vara med! Gud välsigne er!
SKSF:s styrelse
Affischer och mer information finns att hämta på hemsidan www.kristenivarden.nu

