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Välkommen till
SKSF:s konferens på
Mullsjö Folkhögkola
27-29 mars 2020!
Program sid. 14
”Saliga de som hungrar och törstar efter
rättfärdigheten, de skall bli mättade. ”
Matt.5:6

”Saligprisningarnas berg”

Kallelse till årsmöte
Alla SKSF-medlemmar
hälsas välkomna till
SKSF:s årsmöte på
Mullsjö Folkhögskola
lördagen den
28:e mars 2020
kl. 16:00-17:30
Sid. 14

Ordföranden har ordet
Kära SKSF-vän
Jag vet inte hur din början på 2020 har varit, men för de flesta av oss innehåller livet
både glädje och sorg. Några SKSF-medlemmar vet jag var på begravning första veckan i januari. Det var Elly Kvissberg, en av
våra äldre medlemmar, som hade fått flytta hem till Jesus. Hon var med på de flesta
konferenser så länge hon kunde, och då vi
hade vårt 60-årsjubileum på Mullsjö Folkhögskola 2012 var hon en av dem som höll
tal. I år har vi åter vår konferens på Mullsjö
folkhögkola. Elly kommer inte att vara med
då, men jag hoppas att du kommer att vara
där 27-29 mars! Temat i år är ”Vart är vi
på väg?” Programmet hittar du på sid. 14.
Missa inte detta tillfälle att lyssna till våra
duktiga talare och att möta andra trevliga
människor som vill vara ljus och salt i sin
vardag!
”Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar
sin sälta, hur ska man då få det salt igen?
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Medlemsavgift och Hälsning
Vi behöver fler som betalar medlemsavgift
till SKSF, men även fler prenumeranter på
Hälsning. Du kanske kan ge en gåvoprenumeration till någon? En del av er vet jag
brukar ge bort ett ex av Hälsning till någon
ni känner. Om någon regelbundet får tidningen vore det bättre om vi kunde få med
den personen på vår adresslista för Hälsning. Antingen kan personen bli medlem
och betala in sin medlemsavgift själv eller
kan du erbjuda den det gäller att betala
in avgiften. Medlemsavgiften är 200kr/år
(100kr/år för studerande) och enbart en
prenumeration på Hälsning kostar 100kr/
år. Man kan även prenumerera på Hälsning
för sin kyrka eller arbetsplats. Det är ingen stor kostnad per person och år, men gör
stor skillnad då vi blir många.
Vänliga hälsningar från SKSFs styrelse

.... Ni är världens ljus. Man tänder inte ett
ljus och sätter det under skäppan, utan
man sätter det på hållaren så att det lyser
för människorna, så att de ser era goda
gärningar och prisar er Far i himlen.” Matt.
5:13-16
Som kristna är vi kallade att vara ljus och
salt i vår vardag. För att kunna vara salt
behöver vi hämta näring i Guds ord, annars förlorar vi sältan. Som världens ljus
behöver vi ha en nära relation med Jesus
och inte skämmas för vår tro. Tillsammans
med Jesus och varandra kan vi påverka och
göra skillnad för andra
människor, vården och
vår nation.
Margréth Jansson
Ordförande

kristenivarden@telia.com

Hälsning

från
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Smedhemsv. 19. Ryd. 565 97 Bottnaryd
Tel. 070-5684270
E-post: kristenivarden@telia.com
Hemsida www.kristenivarden.se
Ansvarig utgivare: Margréth Jansson
I redaktionen
Barbro Fritz, Majken Hagvil Svensson

Medlemsavgift: 200 kr/år. Stud.: 100kr/år
(4 nr av Hälsning ingår)
Enbart prenumeration på Hälsning: 100 kr/år
Manus till nästa nr senast: 24 april 2020

Gåvor sändes till
Pg 138737-2 Bg 312-4294 Swish 1234580239

Ögonläkare ville rädda liv
- blev arresterad
Den 34-årige ögonläkaren Li Wenliang
läste medicin under 7 år på Wuhan universitet i Kina. Han arbetade sedan på Wuhan
Central Hospital. Dr Li ville rädda liv och
skickade därför i slutet av december, via en
chatt, meddelande till sina före detta studiekamrater. Han varnade för ett virus som
liknade sars. Dessa meddelanden spreds
vidare. Några dagar senare blev han och ytterligare sju andra arresterade av polis för
att ha spridit falska rykten.
Dr Li är inte den ende läkaren som blivit
motarbetad och hindrad av myndigheter att
göra sitt jobb. I Hippokrates ed står det att
läkarens uppgifter är att aldrig skada, om
möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.
De läkare jag känner vill om det är möjligt
rädda liv. Det måste då vara väldigt frustrerande att bli motarbetad av dem som borde
ha samma mål och vara de som stöttar läkarens arbete.
Syd-Afrika hade under ett antal år en president som spred falsk information ang.
HIV och AIDS och på så sätt underminerade det arbete med information och bromsmediciner som bl.a. läkare var engagerade i
där. Detta fick katastrofala följder, har förstört många människors liv och har gjort
många barn i Syd-Afrika föräldralösa. Läkaren Lennart Karlsson och hans fru sjuksköterskan Linnea har gjort ett fantastiskt
arbete för att försöka hjälpa dessa familjer
som många gånger består av endast barn
och ibland en mormor med sina barnbarn.
Många av er i SKSF känner dem personligen
och andra har träffat dem på SKSF-samlingar då de har varit i Sverige över sommaren.

Jag hade förmånen att träffa dem senast i
höstas i Syd-Afrika.
I Kina vet vi att det är många som har blivit smittade av det coronavirus som nu har
skördat fler liv än sars. Ett av dödsoffren är
ögonläkaren Li Wenliang, som varnade för
det, men blev arresterad av polis. Han har
under några veckor vårdats på det sjukhus
han själv arbetat på. Det är många i Kina
som inte bara sörjer dr Li, utan även höjer
sina röster och kräver yttrandefrihet. Detta
uppmärksammas nu i olika media över hela
världen.
HCFI, som SKSF är en del av, är en global
organisation som finns representerad i c:a
120 länder och har kontakter i ännu fler. I
flera av dessa länder har personer konstaterats vara smittade av coronaviruset, men
de jag har haft kontakt med upplever att
det vidtagits nödvändiga åtgärder för att
förebygga smittspridning. På Filippinerna
har det, enligt HCFI-kontakt där, varit 2 personer som konstaterats smittade, varav en
dött. Båda var från Wuhan i Kina. Hälsodepartementet har försökt kolla upp vilka de
har träffat sedan de kom till Filippinerna.
Två sjuksköterskor som vårdat patient med
coronavirus har också undersökts. HCFI-vänner i USA sa att de har haft några fall
av smittade i flera delstater, men upplevde
inte att det var någon stor oro i deras område. Inom Norden har det funnits flera fall av
misstänkt smitta. I Danmark har det stannat vid misstanke om smitta. I Finland har
en kvinna vårdats på sjukhus för coronavirus, men hon har tillfrisknat. I Sverige har
forts. sid. 5
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Emma fick förbön på sjukhuset
Tisdagen den 3.e september glömmer man
inte i Edsbyn. Tidigt på morgonen larmades
SOS angående brand i en villa. Med livet som
insats räddade sexbarnsmamman Emma
Schols alla sina barn. Hon fick livshotande
brännskador, och blev inlagd för vård på
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den första
tiden var hon isolerad p.g.a. infektionsrisken.
Hennes närmaste familj fick gå igenom en
sluss och ta på sig skyddskläder då de skulle

besöka henne. Då hennes tillstånd var mer
stabilt, men fortfarande livshotande, kom
sångaren Carola Häggqvist tillsammans
med Emmas syster och mamma på besök.
Carola sjöng, men bad även för Emma. Hon
besökte sedan Emma vid flera tillfällen och
har haft kontakt med henne via sms. Emma
sa i en intervju: ”Carola har sjungit för mig
och hon ber för mig, det är jättefint.” Emma
fick även en bönesjal av Carola.

Här kommer en inbjudan från vår systerförening KriSoS i Danmark
DET SUNDE LIV

Tema: Når livsstil er god medicin
Lørdag den 14. marts 2020 kl. 9.30 – 16
Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris
Pris 200,- kr. for Sundhedsfremmende undervisning, frokost, the/kaffe, frugt og kage

Der bliver også smykkesalg fra Eden Ministry, til støtte for sexhandlede kvinder i Asien.
På denne retræte dag vil vi komme vidt omkring, når ernærings- og psykoterapeut
Arno Steen Andreasen vil lægge op til diskussion om tro, ernæring, psykologi og personligheds typer.

9.30 – 10.00 Kom til stede kaffe
10.00-12.00 Kropsliggørelse – af jord er du kommet
Bibelen fortæller, at vores krop er et tempel for Helligånden, og at den er vidunderligt
skabt. Hvordan forholder vi os til kroppen og hvad vi gør ved den?
12.00-13.00 Frokostpaus
13.00-15.00 De tre intelligenser – det integrerede menneske
Fra gammel tid har forskellige troende opdelt mennesker i dem som leder fra enten
hjernen, hjertet eller maven. Hvordan kan vi styrke vores forskellige intelligenser så vi
kan leve sundere, længere og mere ærligt og autentisk?
Kl. 15.15 - 16 Kaffe - kage og Det glædelige tilbageblik på dagen.
Kl. 16.15 - KriSoS generalforsamling
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Alle er velkomne til en dag med fokus på sundhed - væk fra hverdagen
www.krisos.dk
Tilmelding til Inga Helver senest 8/3 2020: Mobil: 20 76 30 37 eller inga@krisos.dk

Då de tar studenten fattas en kamrat
Samtidigt som HCFI:s europeiska bönevecka pågick i Israel, kunde vi läsa och höra
om en fruktansvärt tragisk flygolycka i Iran.
Bland de omkomna passagerarna fanns ett
antal som var bosatta i Sverige. Deras liv
tog slut strax efter att de hade lyft från Teherans internationella flygplats. De hade
kommit som flyktingar, men Sverige hade
blivit deras nya hem. Flera av dem kunde
ha varit eller blivit din eller min kollega.
Mahdi 20 år, Stockholm, utbildade sig till
undersköterska och jobbade i hemtjänsten. Han ville fortsätta jobba med äldre då
han blev färdig undersköterska. Shahram
21 år, Gävle, skulle ha tagit studenten i vår.
Han jobbade extra i hemtjänsten. Mahdi
60 år, Sollentuna, arbetade med att hjälpa människor ur missbruk. En familj som
omkom bodde i Upplands Väsby. Pappa

Flera av dem kunde ha varit
eller blivit din eller min kollega.

forts. fr. sid. 3
det varit flera misstänkta fall, men endast
en har bekräftats vara smittad. Hoppas
att det förblir så! Inom HCFI har bönen en
central plats och just nu är det många som
ber för den situation som har uppstått med
anledning av coronaviruset, där så många
nationer mer eller mindre har påverkats.
Tänk att få vara en del av en världsvid familj som står tillsammans på olika sätt,
men framför allt i bön!
Margréth Jansson

Siavash 44 år, jobbade som ST-läkare på en
vårdcentral. Mamma Azadeh 40 år, gick utbildning för att bli apotekare. Dottern Paria
15 år, var målmedveten i skolan för att nå
sitt mål att så småningom bli tandläkare.
En lärare skrev i januari en insändare i
en lokal dagstidning, om sin elev som inte
kommit tillbaka efter jullovet. Han beskrev
den situation av chock, sorg och saknad som
de hade att hantera på skolan då vårterminen började. På något sätt stannade allt,
men trots det kaos de befann sig i måste
vardagen, studierna och livet gå vidare för
dem som finns kvar. När de andra i klassen
tar studenten i juni är det ändå så att det fattas en kamrat.
För de sörjande vännerna eller familjemedlemmarna blir livet aldrig mer sig likt,
och vi kan aldrig helt förstå eller dela deras sorg och smärta. Du som på något sätt
känner någon av dem kan ändå på olika sätt
få vara ett stöd. Vi andra kan be för dig och
dem.
Margréth Jansson

Vårdbibeln

Gåvan till den
som vårdar
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Föreningsnytt
HCFI:s europeiska bönevecka och rundtur i Israel
Tiden 6 -16 januari 2020 hade jag förmånen att tillbringa i Israel. Jag hade aldrig
varit i Israel förr, men jag har läst Bibeln
och hör mycket om vad som händer i detta land och i regionen, och detta gör att en
resa dit blir mycket lockande och intressant att göra. Eftersom HCFI i Europa skulle ha den årliga böneveckan i Israel detta
år, såg jag det som ett ypperligt tillfälle, att
dels möta kristen vårdpersonal från Europa och dels besöka Israel. Ca 50 HCFI-are
från 13 länder kom till böneveckan. En del
av deltagarna hade tidigare varit med, men
även nya deltagare fick jag träffa. Dagarna
var fyllda av gemenskap med intressanta
samtal, bön och bibelundervisning. Det är
en stor välsignelse att få träffa trossyskon
från olika länder och ta del av deras problem, glädjeämnen och visioner. Om du har
möjlighet att vara med på en sådan vecka,
så tveka inte utan ta chansen. Du kommer
inte att ångra dig. 2021 blir böneveckan i
den fransktalande delen av Schweiz.
På torsdag i böneveckan gjorde vi en resa
i Galileen och besökte Saligprisningarnas
berg, Genesareth och Kapernaum. I Kaper-
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naum finns ett antal utgrävningar, som synagogan och - vad man tror - Petrus hus,
där Jesus botade Petrus svärmor bl.a. Guiden Andrej var mycket kunnig och gjorde
att resan och besöken på de olika platserna
blev synnerligen intressanta.
Vi bodde på Beit Yedidia community center i Haifa , som fungerar som hotell och
samlingsplats för Karmel El congregation
(God`s vineyard) och som bildades 2009.
Det är en hebreisktalande församling där
både judar, araber och andra träffas till
måltider, tillbedjan, lovsång, bön och undervisning. Denna församling är en ”utpost” till Kehilat HaCarmel (Carmel Congregation), som finns högst uppe på berget
Karmel. Vi som grupp var inbjudna att fira
gudstjänst hos Kehilat HaCarmel på sabbaten den 12 januari. Gudstjänsten började
med lovsång och dans, och vem som ville
kunde delta i dansen (även några av oss i
gruppen deltog med stor glädje) då man
tillbad och upphöjde Yeshua, Israels konung. Några använde även flaggor för att
visa sin tillbedjan. Gudstjänsten avslutades
med bibelundervisning. Efter gudstjäns-

Anita Andersson (från Sverige) och övriga deltagare i matsalen under böneveckan

Föreningsnytt
ten var vi bjudna på en god sopplunch, som
hade tillagats av en bra kock.
1990-91 immigrerade ca 1 miljon judar
från Ryssland och Ukraina och många bosatte sig på berget Karmels höjder. 1991
bildades församlingen Kehilat HaCarmel
och House of Victory som är ett rehabiliteringscenter för narkomaner och andra med
psykiska problem. Jes.58:7-8 var ledstjärnan vid bildandet av församlingen och centret. 1998 stod Kehiat HaCarmel Worship
Center klar där vi firade gudstjänsten. Enligt Ef.2:14-15, 22 vill man att gemenskapen
skall bestå av både judar och araber. Den
sociala hjälpverksamheten har utökats med
ett hem för afrikanska mödrar och barn och
Aderet Eliahu Clothing Center nere i Haifa.
Via detta center får ca 500 behövande familjer hjälp.
I början av 2000-talet kände Peter Tsukahaira, som har japanskt ursprung, och

hans fru Rita, som är judinna, kallelsen att
immigrera till Israel. De blev en del av församlingen på Karmels topp. 2003 bildades
Or HaCarmel Ministry Center och School
of Ministry, där Peter är en av ledarna och
lärarna. Peter höll ett mycket intressant
bibelstudium för oss på fredagen. Två
gånger per år anordnas ”Intensive Training
and Study Tour in Israel”, som verkar vara
en mycket intressant kurs på 13 dagar. Om
du vill veta mera kan du kontakta dem via
Email: info@mountcarmelsom.com eller
hemsidan: www.mountcarmelsom.com
Det gavs möjlighet för den som ville förlänga vistelsen i Israel, att vara med på en
fyra dagars tur.
Vi blev 18 deltagare. Vi fick förmånen att
ha Andrej som guide även dessa dagar. Det
blev fyra intensiva och otroligt intressanta
dagar. De två första dagarna reste vi i Galileen.
forts. sid. 8

Den nordiska gruppen

Israel lämnar över till Schweiz

Tre vänner från Ryssland

Peter Tsukahaira pratar med två deltagare
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Föreningsnytt
forts. fr. sid. 7
Första dagen besökte vi Shevet Achim, som
är ett center dit fattiga patienter i Israel,
men även patienter från grannländerna kan
få hjälp. Vi fick träffa en muslimsk mamma
till en mycket hjärtsjuk pojke och en flicka
med svåra missbildningar av hjärtat, som de
ansåg skulle behöva en mycket avancerad
operation. Vi bad för dessa barn att Herren
skulle gripa in och göra under.
Vi fortsatte till Jaffa. Där fick vi höra om
stadens historia och även om Petru’s besök
där och var man tror Simon garvarens hus
är. Nästa plats vi besökte var Cesarea, som
byggdes under Herodes den stores tid. Där
har man funnit en stentavla med Pontius
Pilatus namn, som bekräftar att han var en
verklig person som levde på Jesu tid. Ruinerna vittnar om att det var en stad med
storslagen arkitektur. Det fanns bl.a. vattentoaletter.
Nästa dag började med ett besök i Nasaret, där de i den gamla delen av Nasaret har
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återuppbyggt byn som de tror att den var
på Jesu tid. Märkligt att tänka sig att Jesus
levde där i sin ungdom.
Vi fortsatte sedan till Magdala. Magdala var
en stad som man inte visste var den hade
varit tills man 2008 skulle bygga ett hotell
för pilgrimer. När man började gräva fann
man ruiner efter en stad. Nu har man grävt
ut synagogan och delar av staden. Magdala
hade på Jesu tid en viktig fiskeflotta.
Så anlände vi till Jerusalem, där vi var i två
dagar. Det var ett fullspäckat program med
besök i olika museer och platser kända från
Bibeln. Den plats som jag i minnet går till är
”Garden Tomb”, som man tror var Jesu grav
och berget strax intill som man tror var Golgata. Det är en plats som ger sinnesro. Vi avslutade vår resa där med att fira nattvard.
Denna resa har påverkat mig och bibelläsningen mycket. Israel är ett land jag gärna
skulle återvända till.
Anita Andersson

Gruppen som gjorde turen tillsammans efter böneveckan står här framför den stora Menorah som är placerad mittemot Knesset. Vi stannade där en stund och bad för Knesset.

Föreningsnytt
HCFI = Healthcare Christian Fellowship International
HCFI startades av Francis Grim, Syd-Afrika.
Då hans far var döende fick han god fysisk
vård, men ingen såg till hans andliga behov.
Francis började då samla sjuksköterskor
till bibelstudier och bön. Sverige var sedan
det första land utanför Syd-Afrika som han
reste till för att sprida den vision han fått,
att utrusta vårdpersonal för att kunna möta
de andliga behoven hos patienterna. 1951
kom han tillsammans med en konstnär till
Sverige. Engela målade och med hjälp av de
pengar de fick för hans tavlor kunde de försörja sig. De reste runt i Sverige och träffade
bl.a. sjuksköterskor. 1952 kom de tillbaka.
Då bildades SKSF, d.v.s. Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund. SKSF är en del av HCFI,
och det kan därför vara bra att få lite information om vad HCFI står för.
Francis var mån om att HCFI inte skulle
vara som vilken organisation som helst,
utan man skulle bevara känslan av en
världsvid familj. De som finns i den internationella ledningen har även upplevt att det
inte ska vara en toppstyrd ledning som talar
om för alla de olika nationella organisationerna vad de ska göra, utan istället vara ett
tjänande ledarskap. Alltså i organisationen
finns ledningen längst ner för att på olika
sätt försöka lyssna in vad det finns för behov och hur man kan hjälpa till. De poängterar att de allra viktigaste personerna inom
HCFI är de som arbetar och möter patienterna och deras anhöriga.
HCFI:s vision
Genom Guds nåd och understödd av
dess anhängare vill HCFI vara en bedjande evangelisk gemenskap med utbildade
människor som implementerar Kristi stora
uppdrag inom hälsovårdsområdet.

HCFI:s uppdrag
HCFI strävar efter att inspirera och utrusta
kristna som arbetar inom hälsoväsendet att
manifestera Jesus Kristus i sitt dagliga liv
och på sin arbetsplats.
HCFI:s DNA är
Kristuscentrerad och Bibel-baserad
- Ministry med fokus på det Stora Uppdraget (Matt.28:16-20)
- Motiverat av det Största budet (Mark.12:
30-31)
- Grundad i den Stora Bönen (Matt.6:9-15)
- Uttrycker de Stora Saligheterna (Matt.5:112)
- Söker först det Stora Kungariket (Matt.6:
33)
Inom HCFI globalt samarbetar och nätverkar man med andra globala organisationer.
På nationellt plan samarbetar man med
lämpliga organisationer och med kyrkor i
sina länder. Inom HCFI poängteras att man
ska tänka på HCFI:s DNA då man utvecklar
samarbete med andra organisationer, så
man inte dras in i något man inte kan stå för.
För att dela upp ansvar och underlätta
kontakter och samarbete med de olika nationella HCFI, så har man ett GLAT = Global
Actionteam. Där finns någon som speciellt
har ansvar och sköter kontakt inom varje
område. Exempel på olika områden är Bön,
Saline, Medical outreaches, Olika typer av
träning. HCFI är uppdelat i olika regioner,
där Europa är en region. I varje region finns
REGAT=Regional Actionteam, där samma
områden som i GLAT finns. Tanken är att det
även ska finnas NAT=National Actionteam i
varje nation. I Sverige, d.v.s. inom SKSF är
det något vi har att jobba med. I vissa länforts. sid. 11
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Föreningsnytt
Från HCFI:s europeiska bönevecka i Israel 2020
Varje år arrangerar HCFI böneveckor i de olika regionerna. Den europeiska böneveckan är
alltid i början av januari. I år var HCFI i Israel värd. Här är en sammanfattning av något som
vi på ett påtgligt sätt har upplevt att Gud har visat oss under HCFI:s europeiska böneveckor
de senaste åren.
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1. Fotsteg
Hoppas och förvänta oss från Herren först.
2 Krön. 20:20-22. Rom. 15:13
Fokusera först på Gud i tillbedjan och i att
lyssna. Fokusera inte på problemen. När
vårt fokus är på Gud, kan Han verka i och
genom våra liv. Vi kan tillsammans med honom övervinna problemen och se tillbaka
på dem.
2. Löften och riktning
Förstora din vision! Vi behöver släppa saker
som hindrar oss att gå vidare och att utvidga. ”Gör mer plats åt ditt tält, spänn ut dina
tältdukar, snåla inte, gör linorna längre, slå
ner pluggarna stadigt.” Jer. 54:2
3. Inte enbart växande,
utan multiplicering
Jes. 54:3. 2 Tim. 2:2 Investera tid i någon
annan. Göra lärjungar som får nya lärjungar
som får nya lärjungar o.s.v.
4. Bygga med värdefulla stenar
Vi bygger Guds rike med olika men levande,
värdefulla stenar d.v.s. människor med olika
personligheter. Ta vara på de gåvor som Gud
har lagt ner i varje människa.
Vi bygger på hörnstenen som är Jesus. När
man byggde en stor katedral var det viktigt
att hörnstenen som allt vilade på var slät
och i rätt vinkel för att byggnaden skulle bli
rak och stabil. Vi behöver ha en bra relation
med Jesus för att det vi bygger ska bli rätt
och stå stadigt.
5. Välsigna
Att välsigna är kraftfullt: Hes. 37:11-14 (de
döda benen) Proklamera Guds kraft i en
speciell situation, genom att använda dig av

Guds löften och Guds ord.
Hinder: fruktan, ångest, skam, besvär:
Neh. 1:3 Löften: Jes. 54:1
För att få framgång: fokusera på mål, inte
på hinder! Kom ihåg att även i kaos finns
Den Helige Ande där!
Vi är ett kungadöme av präster. 2. Mos.
19:3. Petr. 2:5,9
Prästens uppgifter: att stå i Guds närvaro
och att välsigna i Hans namn.
Hur välsignar man? 4 Mos. 6:22-26
Vad händer? 4 Mos. 6:26
Guds härlighet visar sig 3 Mos. 9: 21-23
Vi har två vingar som vi behöver använda:
Förbön och Välsignelse 4 Mos. 6:24-26
Tala ut välsignelser
- Välsigna människor, samhällen, nationer,
städer, regioner, sjukhus, nationella hälsosystem etc.!
- Använd Guds ord som innehåll för välsignelser!
Bibelord som man kan använda då man
uttalar välsignelser över människor:
4 Mos. 6:24-26, 1 Kung. 8:57-58. Psalm 20:
1-5. Psalm. 121:7-8. 2Kor.13:14.
Ef.3:16-19. Kol.1:9-12. 1 Petr.5:14. 2 Petr.
3:18
Det är lätt att bli negativ och bara se det
som vi önskar skulle hända och glömma
det som faktiskt sker. Välsigna i Den Helige Ande det som vi ser Gud göra.
Välsigna sjukvårdspersonalen
I HCFI och SKSF är det en viktig uppgift att
välsigna personal inom vård och omsorg,
så att de blir en välsignelse för vården.
forts. sid. 11

Föreningsnytt
Hälsning från en av de nordiska deltagarna på böneveckan
Navnet mitt er Karin van Veen. Jeg er 27
år og er aktivt i Kirsten Forening For helsepersonell i Norge. Jeg har blitt medlem
side jeg ønsker å være med for å bygge opp
Guds rike i helsevesenet i Norden og tror
på at når Guds rike får plassen tilbake i helsevesenet gir dette håp, glede og trygghet
for både ansatte og pasienter. Jeg har derfor vært med på Europe Prayerweek i Israel. Dette har vært blitt til en velsignelse og
oppbygging for meg . Jeg har blitt kjent med
nye mennesker og har fått venner for livet.
Jeg har blitt bedre utrustet til å bli en Jesus
disippel for å tjene ham.
Jeg gleder meg mye til å bli formet av Gud
for å kunne gjøre noe forskjell for Guds rike
og gleder meg mye til å blir kjent med dere
for å kunne stå sammen i arbeidet.
Hilsen Karin van Veen.

forts. fr. sid.10
Kort sammanfattning för
HCFI Europa och SKSF framåt:
- att hoppas och förvänta oss från Herren
först
- att utvidga visionen
- att be att Guds löften omsätts i praktiken
- att agera som levande stenar
- att inte vara program-, men människo-orienterade
- att vara inte enbart växande, utan multiplicerande
- att välsigna

forts. fr. sid.9
der har man även LAT=Local actionteam.
Vissa områden är mer relevanta i vissa länder än i andra och mindre relevanta i andra. I Sverige finns ju vård inom hela landet
och är tillgänglig för alla. Så ser det inte ut
i alla länder. Likaså finns det bra utbildning
och även vidareutbildning för den som ska
jobba inom vården i Sverige. Även detta
kan variera i olika länder. Vi får därför ta
tillvara det som passar här, men kan vara
med och stötta det som görs i andra delar
av HCFI.
För mer information: https://www.hcfglobal.org/about

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

11

Shevet Achim
”Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är
som när den dyrbara oljan på huvudet
rinner ner i skägget, i Arons skägg, och
ner över kragen på hans dräkt. Det är
som Hermons dagg som faller ner på
Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid.”
(Psalm 133)
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Söndagen den 12:e åkte vi till Jaffa, där vi
fick information om ett mycket behjärtansvärt arbete. Shevet Achim är en organisation som startade 1994 med syfte att hjälpa
barn från grannländer att få livsnödvändiga
hjärtoperationer i Israel. Psalm 133 har inspirerat dem.
Vi fick träffa journalisten som berättade
om Shevet Achim och hur han själv blev involverad i det arbetet. Han är själv kristen
och växte upp i USA. Han ville göra något
för Gud och en dag då han bad sa Gud åt honom att han skulle bekänna sina synder för
sin fru. Sedan döptes de båda och började
tjäna Gud tillsammans.
När han läste sin Bibel och speciellt profeterna såg han att det är vad Gud gör med
sitt folk idag. Han ville komma och se Israel. Då han reste runt i Israel såg han ingenstans där han kunde gå in i en uppgift.
Han sa till Gud: Jag ser inte vad jag kan göra
här. Han upplevde hur Gud kallade honom.
Han hade ingen som stod bakom honom
och hade heller inga egna tillgångar, men
upplevde hur Gud talade till honom och
lovade leda. Sovjetunionen öppnades och
många kristna hjälpte då judar att komma
till Israel. Han tänkte att han kunde hjälpa
till. En dag fick han kontakt med en ickejudisk pojke. Hans mor berättade att pojken

Jounalisten som startade Shevet Ashem

måste få en hjärttransplantation, men i Jerusalem behövdes 60000 dollar vilket de
inte hade. Pojken skulle dö inom två månader om han inte opererades, men fick ingen
operation innan alla pengar var inbetalda.
Journalisten kunde inte släppa det. Han sa
till mamman att han kunde ge det han hade
och sedan be Gud välsigna. Gud drog sedan
på ett märkligt sätt tillsammans människor
som engagerade sig för att hjälpa pojken.
En professor sa att sjukhuset kommer aldrig att sänka kostnaden, men det gjorde de.
Professorn frågade då vad de hade gjort.
Han svarade att det enda de hade gjort var
att be.
Journalisten bodde under 7 år i Gazaremsan.
En amerikansk kirurg flyttade till Israel
och började jobba där. Han opererade till
att börja med barn från Etiopien. Han tog
inte ut någon lön för det. Journalisten ringde läkaren, och fick börja hämta barn, som
behövde hjärtoperation, från Gazaremsan.
forts. sid. 13

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 Alla som osjälviskt visar omsorg
om andra

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 Dem som sörjer
o Situationen med coronaviruset
o Årskonferensen i Mullsjö 27-29 mars

”Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.”
forts. fr. sid.12
Man behövde inte vänta tills hela operationen var betald. Läkaren opererade ändå.
Det har inte varit några dyra räkningar, och
Gud har försett dem med det de har behövt.
Den amerikanske läkaren har fortsatt operera och det är nu fler läkare som gör dessa
operationer.
Man kämpar och strider på Shevet Achim
för varje barn., som inte kan få någon hjälp
där de kommer ifrån. Tänk att få komma till
föräldrarna och säga att det finns läkare i Israel som vill hjälpa och operera deras barn!
Shevet Achim har center med boende där
patienter med närmast anhörig får bo tillfälligt under utredning, operation och återbesök. Det är tolv volontärer åt gången, och
ibland fler, som finns på plats på boendet.
De engagerar sig i barnen och deras familjer. En av dem som fanns där i januari heter
Rut och kommer från Wales. Hon var med
de första dagarna på HCFI:s bönevecka i
Haifa. Hennes far Chris brukar vara med

och spela keyboard på dessa böneveckor, så
även i år. Rut ämnar läsa till läkare och ska
påbörja sina studier efter sommaren.
Barn kommer nu även bl.a. från Jordanien,
Iran, och Irak. På Shevet Achim har man sett
hur Gud har lett dem, öppnat nya vägar och
försett på olika sätt.
Då vi var där fick vi även träffa en mor som
ville att vi skulle be för hennes son, och en
kurdisk flicka som var under utredning för
hjärtoperation. Även henne fick vi be för.
Du som vill veta mer om detta arbete kan
gå in på deras hemsida. Där finns även information om hur man kan bidra på olika
sätt. De är tacksamma för alla förebedjare,
som ber för alla medarbetare och för de
barn med familjer som kommer för att få
hjälp.
Margréth Jansson och Anita Andersson

För mer information: https://www.shevet.
org
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Föreningsnytt
Vårkonferens 2020
Mullsjö Folkhögskola 27-29 mars 2020
Tema: ”Vart är vi på väg?”

SKSF (Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund) inbjuder kristna inom vården till konferens

Program
Fredag

Från kl. 15:30 Välkomstmingel” och registrering
Kl.18:00 - 19:00 Middag
Kl.19:30-21:00 Kvälls-samling
”Andlig vård och existentiell hälsa”
Eivor Blomqvist
Kl.21:00 Kvällsfika
Lördag
Kl. 7:30-8:00 Morgonbön
Kl.8:00-9:00 Frukost
Kl.9:00-10:15 Seminarium
”Vart är vi på väg?”
Margaretha o Ingemar Stenmarker
Kl.10:15 -10:45 Fika
Kl.10:45-11:45 Seminarium
Forts. ”Vart är vi på väg?”
Margaretha o Ingemar Stenmarker
Kl,12:00-13:00 Lunch

Alf B Svensson
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Gunnar Höjman

Margaretha och Ingemar Stenmarker

Kl.14:00-15:30 Seminarium
”Så får du ett rikt och meningsfullt liv
- vad säger forskarna och Bibeln?”
Alf B Svensson
Kl.15:30-16:00 Kaffe
Kl.16:00-17:30 SKSF:s årsmöte
Kl.18:00-19:00 Middag
Kl.19:00-21:00 Kvälls-samling som avslutas med bön
”Volontärarbete på Mercy ships”
”Besök på Panzisjukhuset”
Johanna och Åke Samuelsson
Kl.21:00 Kvällsfika

Söndag

Kl.8:00-9:00 Frukost
Kl.10:00 Gudstjänst med nattvard
Gunnar Höjman
Kl.12:00 Lunch avslutar konferensen

Åke Samuelsson

Eivor Blomqvist

Johanna Samuelsson t.h. tillsammans med
två vänner som var med på Mercy Ships

Föreningsnytt
Eivor Blomqvist
Margaretha och Ingemar Stenmarker
Utredare avdelning Folkhälsa och sjukBåda är läkare, bosatta i Mullsjö, medvård inom Region Jönköpings län, sekrelemmar i den lokala frikyrkoförsamlingen.
terare i etikrådet, samordnare för andlig
Ingemar har under många år varit en del
vård och existentiell hälsa
av församlingsledningen, söndagsskolläAlf B Svensson
rare och ”radiopratare” i närradion
Uppskattad psykolog, författare, debatMargaretha: Barnläkare, barnonkolog, yrtör och föreläsare. Hans namn har vi sett
kesverksam på Länssjukhuset Ryhov och
i både kristen och profan media, då det
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Götehar handlat om frågor som gäller barn, reborg, har olika nationella uppdrag för bl a
lationer m.m. Alf har tidigare jobbat som
Barncancerfonden, föreläser i olika samskolpsykolog.
manhang, biträdande verksamhetschef
Åke och Johanna Samuelsson
på Futurum som är Region Jönköpings
Åke: Bor i Alingsås. Pastor, författare.
läns forsknings- och utbildningsenhet.
Många känner honom som upphovsmaIngemar: Distriktsläkare, har under åren
kare till figurerna Munken och Kulan.
varit verksam vid några olika vårdcentraJohanna: Sjuksköterska. Jobbar på neoler, sedan 2010 på Lokstallarnas vårdnatalavdelning på Östra sjukhuset i Götecentral i Jönköping, som drivs av Bräcke
borg. Arbetat som volontär på Mercy ships
Diakoni.
i två perioder. Dotter till Åke Samuelsson.
Gunnar Höjman
Hon har även minst en kompis och kolleSjukhuspastor på Höglandssjukhuset i
ga från Mercy Ships med sig.
Eksjö.
--------------------------------------------------------------Anmälan till konferensen i Mullsjö 27-29 mars 2020 senast 10 mars
Namn:........................................................
Personnummer:.........................................
Adress:......................................................
Postadress:................................................
Mobilnummer:............................................

Konferensavgift 300 kr (studerande
100 kr)
Enkelrum fredag-söndag 1855 kr
inkl. alla måltider
Dubbelrum fredag-söndag 1535 kr /
person inkl. alla måltider
Ordnar eget boende 665 kr inkl. alla
måltider utom frukost
Något mer vi behöver veta? Diet? Allergi?

Jag anländer (dag+tid)..............................
Jag avreser (dag+tid)................................
Buss/Tåg? Behöver hämtas vid stationen?

Samtidigt som anmälan görs betalas konferensagift och kostnaden för valt alternativ av boende in till SKSF:s bankgiro: 3124294 eller plusgiro: 138737-2. Skriv konf
+ ditt namn i meddelanderutan.

Skickas i kuvert till: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, Smedhemsvägen19, 56597 Bottnaryd

Presentation av medverkande
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B-POST
Begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:
SKSF, c/o Margréth Jansson
Smedhemsv. 19, Ryd, 565 97 Bottnaryd

BÖN GÖR SKILLNAD!

”Han som verkar i oss med sin kraft förmår göra långt
mer än vi kan begära eller tänka.”
Ef. 3 : 20

Vill du dela med dig av ett
speciellt tillfälle då du upplevt att bön har gjort skillnad i ditt liv? Maila eller
sänd ditt vittnesbörd i ett
kuvert till Hälsnings redaktion. Se sid. 2 (Vi kanske inte
kan ta in alla bidrag, men
väljer ut några.)

Seminarium om DÖDSHJÄLP
Lördagen 9 maj 2020 kl 13-17
ROBERT CLARKE
juridiskt ombud i fallet Mortier (Europadomstolen)

MIKAELA LUTHMAN
överläkare palliativ vård och sakkunnig på Människovärde

PER EWERT
debattör, författare och
direktor kristna tankesmedjan Claphaminstitutet

PANELSAMTAL
Mer information finns på www.manniskovarde.se
Organisationen MÄNNISKOVÄRDE i samarbete med:

Stöd SKSF genom att annonsera i Hälsning!
Kontakta oss via epost: kristenivarden@telia.com

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

