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Ordföranden har ordet
Det ord jag fick upp i min Bibel denna regniga
dag var Matt. 5:44-45. Där står: ”Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er
himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp
över onda och goda, och låter det regna över
rättfärdiga och orättfärdiga.”
Vi som jobbar i vården får lära oss att inte
göra skillnad på människor, utan behandla alla
lika. Vår himmelske Fader älskar alla lika, men
för oss kan det vara svårt att älska alla. Ibland kan
det vara svårt att be också, men kom ihåg att det
händer något då du ber. Din bön kan göra skillnad i en annan människas liv, och det påverkar
framförallt ditt eget liv då du ber för någon annan. Låt Gud få vidröra ditt hjärta, så han kan
visa sin kärlek genom dig.
Den här sommaren har varit omväxlande. Vi
har fått både sol och regn, och jag hoppas att du
har kunnat njuta av Guds underbara natur. Du
kanske har plockat kantareller och blåbär? Själv
har jag nog aldrig förr plockat så mycket smultron som den här sommaren. Vilken Gud vi har
som har skapat allt detta! Tänk att vi får vara
hans barn.
Det har hänt en del sedan förra numret av
Hälsning och en del är inplanerat under hösten.
Bottnarydsgruppen inbjöd i slutet av maj till
en träff för vård- och omsorgspersonal. Ett 20-tal
personer kom, och de serverades kaffe och smörgåstårta. Undertecknad och Barbro Fritz medverkade tillsammans med Lennart och Linnea
Karlsson.
Under Nyhemsveckan, utanför Mullsjö, fanns
vi i SKSF med i utställningshallen. Se mer om det
längre fram i tidningen.
Under sommaren har ganska många hört av
sig för att få informationsmaterial både för egen
del och för att ge till andra. Det finns nu även lite
mer information om International Saline, för den
som vill ha det. Hör av dig i så fall via t ex email.
Första helgen i augusti har våra norska vänner i KFH sin årskonferens. Några av oss ämnar
delta i den.
I början av september reser Anita Andersson,
Barbro Fritz och jag till Manilla, för HCFIs 75årsjubileum. Kom gärna ihåg oss i era förböner.
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8 oktober är en samling planerad i Allianskyrkan, Jönköping, då bla Linnea och Lennart
Karlsson från Sydafrika medverkar.
16 oktober uppmärksammas Healthcare Sunday i många länder, även i Sverige. Då ber vi speciellt för vård och omsorg, och många har hört
av sig och berättat att de ska uppmärksamma det
i sina församlingar. Hör av dig om du vill ha informationsmaterial. Affischer finns att ladda ner från
hemsidan. Från fredag 14 oktober kl 19:00 till
måndag 17 oktober kl 07:00 har vi även bönevakt. Fr o m 20 september kan du höra av dig
och boka in din timma för bön. Låt oss hjälpas åt
att fylla listan.
29 oktober blir det en Salinekurs i Falun. Josefine Svensson, som höll i kursen i Eksjö, kommer
att hålla även i denna. Be för kursledare och deltagare.
Vi ska jobba med hemsidan under hösten, för
att sedan lite smidigare kunna uppdatera den,
med information och lite bilder. Redan nu som
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Med UMU i Indonesien
Ty jag är Herren din läkare
2 Mos15:26b
Tänk vilken ära att vi får vara med och sprida
Hans läkedom till människor. Att som sjukvårdspersonal få vara Hans händer och visa Hans kärlek.
Det senaste halvåret har jag gått en utbildning
för sjukvårdspersonal som vill arbeta inom mission.
Utbildningen jag gått heter ”Doctors reaching
school” och anordnas av UMU/YWAM (Ungdom
med uppgift/ Youth With a Mission). Tillsammans
reste vi till Indonesien, Öst Timor och Nepal för
att tjäna människorna där, och sprida Hans rike.
Jag vill nu dela en liten glimt från vår tid i Indonesien.
Vi befann oss i en liten by ute på landet. Kyrkan som vi samarbetade med hade under flera års
tid arbetat ute i olika byar och slumområden. Varje
dag åkte vi till olika platser för att betjäna människorna med sjukvård. Oftast satte vi upp en liten
hälsostation under ett träd eller i en enkel byggnad. För ovanlighetens skull hade vi denna dag
stolar att sitta på, oftast fick vi sitta på en matta på
golvet.
En av mina första patienter som jag träffade
denna dag var en äldre kvinna. Jag och ” Lechi”

(min vän från kyrkan som agerade tolk) frågade
hur vi kunde hjälpa henne. Det visade sig att kvinnan hade långvarig kronisk smärta i sin högra
axel. Hon visade hur hon endast kunde lyfta armen 90 grader. Tyvärr fanns det inte så mycket vi
kunde hjälpa denna kvinna med.
Oftast var vårt team den enda kontakten med
sjukvård som människorna haft på lång tid. I de
fall där vi ville sända folk till ett sjukhus för fortsatt
utredning, saknade människorna ofta ekonomi för
detta. Vårt team hade med sig de mest användbara
läkemedlen såsom antibiotika, maskmedel, skabbbehandling, paracetamol mm.
Vi gav kvinnan paracetamol då hennes värk
bedömdes bero på förslitning i axelleden. Vi erbjöd
oss även att be för henne. Kvinnan var glad för
detta och när vi bad upplevde vi att vi skulle fråga
om hon kände någon skillnad i sin axel. Hon log
och berättade att smärtan var mindre uttalad, och
när hon började röra armen så kunde hon lyfta
den i högre utsträckning än tidigare. Då bad vi att
Herren skulle hela hennes axel helt och medan vi
bad så kom Guds Ande. Guds närvaro var så stark
och kvinnan började gråta samtidigt som hon prisade och tackade Gud. Herren helade inte bara
hennes axel, så att hon kunde lyfta helt på armen,
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den är har antalet besökare per dygn ökat till mer
än det tredubbla under det senaste året.
Du som är med i en bönegrupp där ni ber för
vård och omsorg, hör gärna av dig till mig. Det
vore roligt att höra lite mer om t ex hur ofta ni
träffas och hur många ni är.
Jag hoppas att vi framöver ska kunna ordna
lite fler samlingar på olika platser i landet. Nya
medlemmar har ju kommit från olika håll. Vi ber
om Guds ledning för att det ska bli riktigt bra.
Gud välsigne dig där du är!

Margréth Jansson
ordförande

Hälsning från Nyhem
Vi talade på vårt årsmöte om att vi behöver
komma ut och synas mer. Under Nyhemsveckan fanns vi därför med i utställningshallen. Vi var flera som byttes av att stå i vår monter och samtala med människor som stannade
till. Det kändes positivt. Vi fick intressanta samtal, nya kontakter och nya medlemmar. Vid
ett par tillfällen fick vi även presentera vår förening och berätta om Healthcare Sunday ute
på scenen utanför utställningshallen, där vi även
bad bönen för vård och omsorg. Flera har
hört av sig efteråt också för mer information.
Margréth Jansson
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utan Han mötte även hennes inre längtan. När vi
bett berättade vi för henne om Jesus. Det visade
sig att kvinnan tidigare hört om Honom, och att
hon sett filmen ”The Passion of Christ”. Hon ville
att vi skulle be med henne för att hon skulle få bekänna sin tro på Jesus. Det var också uppmuntrande att veta att kyrkan vi arbetade med hade ett
kontinuerligt arbete i kvinnans by och kommer
hjälpa henne att växa i sin tro på Jesus Kristus.
All ära till Honom! Tänk vilken Gud vi tjänar.
Och det bästa av allt är att Han är lika verksam i

allas våra liv. Han vill verka genom dina händer,
genom din blick och dina ord. Och även om vi i
Sverige inte alltid har möjlighet att be högt för
våra patienter så kan Han ändå verka genom dig!
Nu förbereder jag mig för nästa steg. Min önskan
är att vi alla får bli uppmuntrade genom detta vittnesbörd, att tillsammans sprida Hans ljus, var vi än
bor/jobbar.
Guds frid

Matilda Lööf

Internationell utblick
När SKSF 2009 anordnade Saline-kursen i Göteborg
fick vi kontakt med några unga läkare och Josefine
Svensson från Eksjö var en av dem. Vi är mycket glada för hennes fortsatta engagemang för Saline-kurser
och gläds åt att få anordna en ny i Falun. Josefine är
internationellt intresserad och var under sin studietid i
Kongo där hon gjorde ett par studier som ett led i utbildningen.
En annan läkare från Eksjö, Matilda Lööf (bilden), lärde vi känna vid samlingen på Eksjö Camping förra
året. Under vintern var hon på en bibelskola i Australien i UMU:s regi och även ute i praktiskt arbete i bl.a.
Indonesien och Nepal.

Bönesvar
Efter vår konferens på Trunnagården har det
kommit ett tackbrev från Sigvard Mårdfalk i
Järfälla, med särskild hälsning till Klara Lie som
predikade på söndagens gudstjänst där. Vid avslutningen bad han om förbön för ett öra som
opererats flera gånger för en hudcancer, ett basaliom. Han skriver: ”Lovade höra av mig efter
5:e operationen. Herren hörde era förböner, vil-
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ket jag tackar er och Herren för. Halleluja!” Han
bifogar en kopia på svaret från läkaren som skriver att den senaste mikroskopiska undersökningen visar att det inte finns några rester kvar av basaliomet.
Vi gläds med vår vän som så här vill ge Gud
äran. Ännu ett bevis på att Gud har makt att
hela. Det lönar sig att be!!

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

Healthcare Sunday – Bön för Vård och
Omsorg i Sverige
Käre Gud,
Vi tackar dig för ditt löfte om att du alltid hör vår bön.
Vi ber idag speciellt för vård och omsorg i Sverige.
Var nära varje kristen som arbetar i vård och omsorg. Låt dem motta din styrka och kärlek och låt
dem få förmedla den vidare till patienter, kollegor
och andra som de möter. Låt dem hitta möjligheter till kontakter med andra på arbetsplatsen för
att kunna be och uppmuntra varandra och låt
dem också få hjälp och stöd från sin lokala kyrka.
Herre, vi ber för dem som i sitt arbete utsätts för
hot och våld från patienter. Var med dem som
möter patienter med missbruksproblem och psykiska problem.
Vi ber för de studerande i vårt land, att de ska få
den utbildning de behöver, och vara väl förberedda att ta det ansvar som krävs i arbetet inom vård
och omsorg efter sin examen. Hjälp dem också
att få arbete då de är färdigutbildade.

Tack Gud för alla dem som arbetar för våra barns
hälsa och för dem som arbetar med barn på förskolor, daghem, och olika skolor. Låt dem få förmedla din kärlek och trygghet.
Gud, vi ber, att det ska finnas en helhetssyn, att
man ska se till hela människan i vård och omsorg.
Herre, vi ber dig för alla som arbetar med att försöka se till de fysiska, psykiska, sociala och andliga behoven hos de allvarligt sjuka och döende
och deras anhöriga.
Gud, vi ber dig, var särskilt nära dem som är deprimerade, och dem som har svårt att leva ett
normalt liv. Hjälp dem att få ta emot den behandling och det stöd de behöver för att de ska
finna frid, hälsa och helande.
Herre, vi ber att de äldre bland oss ska bli betraktade med respekt, behandlade med värdighet och
få den vård och den omsorg de behöver. Trösta
dem som sörjer och dem som bor och lever under
svåra förhållanden.
Ge dem och oss alla den hjälp vi behöver.
I Jesu namn, Amen
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Hälsning från KFH i Norge
Helgen 4-7 augusti hade vår systerorganisation
Kristen Förening for Helsepersonel sitt landsmöte.
Vi var fyra representanter från Sverige och platsen
var Stenbekk Misjonssenter utanför Sarpsborg,
några mil från Svinesundsbron.
Redan första kvällen fick Margréth Jansson tillfälle att hälsa från Sverige och jag som kontaktperson för Norden från HCFI. Vårt grannland
Norge har ju varit i våra tankar och böner många
gånger de sista veckorna med tanke på våldsdåden där.
Tema för helgen var Guds omsorg. Huvudtalare var Kurt och Reidun Hjemdal. Första kvällen talade Kurt Hjemdal om Sackaios. Vi känner
nog alla berättelsen om mannen i Jeriko som ville
se Jesus men som p.g.a. sin längd klättrade upp i
ett träd för att se bättre. Kurts punkter var att
Sackaios blev:
– Igenkänd. Jesus stannar till vid trädet och kallar
på Sackaios med hans namn trots att de inte setts
förut. Men Jesus visste att där i trädet var en som
ville se honom och Jesus inte bara kallade ner
mannen utan ville t.o.m. gästa hans hus.
− Erkänd. Sackaios var en man föga omtyckt av
Jerikos innevånare. Som romarnas skatteindrivare
ansågs han av judarna som en förrädare och en
syndare. Hur kunde då Jesus vilja gästa honom,
var deras fråga. Men Jesus såg längre, han såg
Sackaios önskan att få se mannen han hört så
mycket om och som gjort så mycket gott. Genast
insåg han i mötet med Jesus att hans liv behövde
förändras. Han ville gottgöra dem som han tagit
ut för mycket ifrån och även ge åt de fattiga. Jesus
pekar på att han kommit för att söka det som var
förlorat.
− Inkluderad. Jesu ord till Sackaios om att räddning hade nått hans hus och att också han var en
son till Abraham blev en bekräftelse på att något
nytt skett i hans liv. Vilken omsorg det blev bevis
på!
Fredagens bibelstudium ska vi försöka återkomma till längre fram. På eftermiddagen var det
KFH:s generalförsamling och på kvällen talade Reidun Hjemdal om Guds omsorgs i deras familjeliv.
Lördag fm. ägnades åt personlig förbön då vi alla
i förväg fått ett kort där vi fått skriva upp våra per-
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sonliga böneämnen.
Efter lunch var en utflykt anordnad med bl.a.
ett mycket intressant besök i Hans Nilsen Hauges
födelsehem, nu museum.
Lördagkvällen är alltid en festkväll med fin middag och samling efteråt. Festtalare var sjuksköterskan och författaren Heidi Smidt som skrivit en bok
om patienters andliga behov och hur vi möter dessa.
Söndagens gudstjänst firades tillsammans med
församlingen i Halleby kyrka där Kurt Hjemdal
predikade. Allt det som hänt i Norge dessa dagar
berördes vid flera tillfällen med förbön. Sången och
musiken under landsmötet stod Knut Lande för.
Flera sånger var t.o.m. på svenska och vid gudstjänsten sjöng han sången ”Han ger mera nåd när
din börda blir större”. Knut och hans fru Berit är
föreståndare vid Stenbekk.
Vännerna i KFH hälsar till oss alla i SKSF.
Margréth hälsade dem välkomna till vårt 60 årsjubileum och den Nordiska konferens på Mullsjö
Folkhögskola i augusti nästa år och flera sa redan
under helgen att de kommer till oss då.
Vi tackar för allt det goda vi fick med oss och
för en underbar gemenskap bland våra kära vänner i Norge och önskar er Guds välsignelse.

Barbro Fritz

Från vänster: Margréth Jansson, Mona Johansson,
Kristina Berg Torskenäs, ordförande i KFH, Majken Hagvil och Barbro Fritz.

Ny miniserie om bön på jobbet

Här kan du läsa några av de svar vi fick. Det kan
uppmuntra och inspirera oss att be.
Serien fortsätter framöver med ett par vittnesbörd per nummer.

met, för mörkret skrämde honom. Han hade fått
sin sömntablett och lugnande tablett på kvällen
precis som vanligt, men det verkade inte ha någon effekt. Man kunde nästan känna hans ångest.
Jag vände på kudden och stoppade om honom
ordentligt med täcket och lämnade sedan rummet. Då jag stängt dörren la jag uppgivet båda
mina händer på dörren och viskade tyst: Gud, visa
din kärlek för den här mannen och låt honom få
sova lugnt i natt. Han sov sedan hela natten.”
Undersköterska

v ”Jag hade just börjat mitt nattpass då jag kom in
till den här mannen. Han var mycket orolig och
jag befarade att det skulle bli som de föregående
nätterna, då han inte kunnat sova mer än några
minuter åt gången. Alla lampor var tända i rum-

v ”När jag ställs i en situation där svåra beslut ska
fattas, eller jag ska lämna ett besked till någon
som är allvarligt sjuk, är det skönt att kunna vända
sig till Gud och få extra styrka från honom.”
Läkare

Tacka för:

- alla svältande på Afrikas horn, att hjälpen når ut
- alla hjälparbetare
- SKSF:s ekonomi som behöver förbättras

Vi startar i detta nummer av Hälsning en miniserie med vittnesbörd från människor om bön och
bönesvar på jobbet.
“Kan du berätta om när du bett/ber till Gud på
ditt arbete?” Denna fråga ställdes till personal
som arbetar i olika delar av vård och omsorg.

- en fin vecka på Nyhem, alla kontakter och nya
medlemmar
- alla välsignade konferenser under sommaren
- bönesvar som finns i tidningen
- möjligheten att ha en Salinekurs i Falun
- kontakterna med yngre läkare och studerande

Bed för:
- vårt grannland Norge, alla som berörts av våldsdåden, särskilt ungdomar och anhöriga, att Guds
omsorg ska bli verklig för dem och alla som är
med i krisbearbetningen
- HCFI:s 75-års jubileum i Manilla 4-9 september,
ansvariga, föreläsare och deltagare
- samlingen i Fredrikshamn 1 oktober
- samlingen i Jönköping 8 oktober med Linnea
och Lennart Karlsson
- Healthcare Sunday 16 oktober, att det blir ett
stort gensvar
- Salinekursen i Falun 29 oktober med Josefine
Svensson som ledare

Vi tackar för gåvor
Inkomster 2:a kvartalet 2011
Gåvor till SKSF
10 060,00
Gåvor till HCFI
100,00
Gåvor till monter, Nyhem
2 961,00
Konferenser
3 350,00
Summa:

16 471,00

Utgifter 2:a kvartalet 2011
Hälsning
Avgifter Plusgirot
Porto, telefon, papper
Reklammaterial
Överfört till HCF i Norden
Övriga utgifter

14 601,00
175,00
660,00
1 409,00
3 500,00
250,00

Summa:

22 495,00
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B-POST

Begränsad Eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Saline-kurs i Falun
lördag 29 oktober 2011
Om kristen tro, öppenhet och kompetens i
patientrelationen
Lokal: Elsborgskyrkans café, Myntgatan 13, Falun
Föreläsare: Josefine Svensson – läkare i Eksjö
Tider:
09.30 Start med kaffe
10.00 Undervisning med avbrott för lunch och
kaffe
17.30 Avslutning

Pris: 350 kronor. Lunch tillkommer.
Anmälan senast 17 oktober till SKSF via email:
kristenivarden@telia.com
eller ring: tel: 072-215 19 92
tel: 0380-402 46
För ytterligare information:
Se SKSF:s hemsida www.kristenivarden.nu
eller ring numren ovan.
Välkommen!

Indbydelse
“Manilamærker” i Frederikshavn lørdag den 1. oktober 2011
Velkommen til at høre og se hvad vi har med hjem fra Manila og fra verdenskonferencen, hvor
HCFI fejrer 75 års jubilæum i september.
Vi mødes fredag aften i Baptistkirken, hvor vi også skal være hele lørdagen. Der bliver mulighed for at deltage i gudstjenesten om søndagen, der bliver en salmesangsgudstjeneste fra kl.
10.30 med Ole Bækgaard fra Allerød og præst ved kirken Anne Marie Winther.
Vi håber på stort fremmøde fra hele Norden, så vi kan bruge dagen til et godt fællesskab, men
også som et afsæt ind i fremtiden.
Alle er velkomne. Nærmere program i næste KriSoS blad.
www.krisos.dk

Allianskyrkan, Jönköping
Välkomna till Allianskyrkan, Jönköping,
lördagen 8 oktober kl 15.00
Vi lyssnar till Lennart och Linnea Karlsson,

om deras arbete bland föräldralösa barn i White
River-området, Sydafrika.
Insamling till Karlssons arbete och servering.

