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“I dag har en Frälsare
blivit född åt er i Davids
stad, han är Messias,
Herren”.

En God och
Välsignad Jul
och ett Gott
Nytt År!

Från HCFI:s 75-årsjubileum

s

V: Erasmia Grim tillsammans med den nordiska gruppen.
H: Anita Andersson med en afrikansk vän.

Ordföranden har ordet
”Och se, jag är med er alla dagar, intill tidens
slut” Matt.28:20
Nu har vi kommit till sista numret av Hälsning
år 2011. Jag ser tillbaka på ett händelserikt år
både privat och som ny ordförande i SKSF. Tack
för all uppmuntran och alla förböner, och allt arbete ni lägger ner för att sprida information om
SKSF, men framför allt, att ni är ljus och salt där
ni är. Gud vill välsigna er för det!
Vi tackar Gud för att han har varit med under
2011 och ser fram emot ett nytt år, 2012. Ingen
av oss vet hur det nya året blir, men vi vet att Han har
lovat att vara med oss alla dagar, intill tidens slut.
HCFI:s 75-årsjubileum i Manila, Filippinerna i början av september var en upplevelse
som jag kommer att bära med mig framöver. Att
vara tillsammans med så många trossyskon från
olika håll i världen, är en obeskrivlig känsla. Det tar
tid att smälta alla intryck. Jag tackar Gud för att
jag fick möjlighet att vara med och för Guds ledning och Hans beskydd. Anita Andersson och
Barbro Fritz, som också var med där, berättar
mer om det längre fram i tidningen.
Första helgen i oktober var vi tre från Sverige
som reste till Fredrikshamn. KriSoS inbjöd till
“Manilamærker”. Vi som hade varit i Manila på
HCFI:s 75-årsjubileum, visade bilder och berättade.
Vi gjorde även en utflykt till Skagen och njöt av
sol, gemenskap och den underbara naturen där.
Ett besök i Svenska Sjömanskyrkan blev det också.
Vännerna Karlsson medverkade i början av
oktober vid en SKSF-samling i Allianskyrkan, Jönköping. 40 personer deltog. Karlssons återvände
till Sydafrika 22 oktober. Bed gärna för dem.
Healthcare Sunday, Bön för vård och omsorg 16 oktober uppmärksammades i många
kyrkor och bönegrupper runtom i landet. Det var
många i olika åldrar som ställde upp i bönekedjan, så hela den helgen var det någon/några som
bad. Vi vet att Gud hör bön. Vad ska då hända
när så många ber för vård och omsorg samtidigt?
Om Herren dröjer, händer det lite extra i SKSF
nästa år. SKSF fyller 60 år, och det firar vi 1619 augusti på Mullsjö Folkhögskola. Liselotte
J. Andersson är gästtalare. Vi har även inbjudit
våra syskonföreningar i de nordiska grannländerna,
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till en Nordisk konferens. Se till att skriva in det i
din almanacka för 2012, och uppmuntra även
andra att vara med. Det är mycket att planera
och ordna med. Vi ber om Guds ledning, för att
det ska bli så bra som möjligt.
Saline-kursen 29 okt i Falun blev ju tyvärr inställd
pga för få anmälda. Vi försöker nu planera in ett
nytt datum, förmodligen i slutet av mars 2012.
Tillsammans med bönegruppen på Universitetssjukhuset i Linköping planerar vi för en dag
med föreläsningar. Det blir troligen i slutet av
april. Mer information om dessa båda samlingar
kommer, så snart vi vet något, på hemsidan och
i nästa Hälsning.
Till sist vill jag citera ur min Bibel: ”Se, jag bär
bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty
idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids
stad, och han är Messias, Herren. Luk.2:10-11
Vi tackar Jesus för att han kom till oss och ber
att fler ska förstå att han är Messias, och bjuda in
honom som Herre och Frälsare i sitt liv. Tänk att
vi får vara med och sprida detta glädjebud!
Jag vill önska er alla en God Jul och ett av
Gud Välsignat Gott Nytt År!!

Margréth Jansson, ordförande
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Healthcare Christian Fellowship International,
75-årsjubileum och Global Prayer Summit i Manila,
Filippinerna 4-11 september 2011
Det var med viss tvekan jag anmälde mig till HCFI:s
75-årsjubileum. En så lång resa är inte något som
hägrar, men nu efteråt är jag mycket glad och tacksam att jag fick förmånen att åka. Konferensen
hölls i Crowne Plaza Galleria och deltagarna i konferensen bodde i hotellen som hörde till Gallerian.
Konferenslokalen var inredd med mycket vackert
dukade bord med härliga blomsteruppsättningar.
Maten som serverades var mycket god och vi blev
servade på bästa sätt.
Vi blev indelade i olika grupper om 7-8 personer. Dessa grupper behölls hela konferensen.
Gruppindelningen gjorde att man hade möjlighet
att i samtal och diskussioner lära känna varandra
och på så sätt uppleva en djupare gemenskap med
dessa ”bordsgrannar” från olika länder. För övrigt
var vi över 600 kristna sjukvårdsarbetare från 80
länder, ett resultat av att en person, Francis Grim,
fick en vision och kallelse av Herren, svarade ja,
och var trogen denna kallelse under hela sin livstid.
Konferensens huvudtema var: Jesus Christ, Lord
of Healthcare
Dr. Arul Anketell var huvudtalare och höll bibel-

studium över Lukasevangeliet. Han betonade bl.a.
korsets två olika sidor. Dels att den ena sidan av
korset är Guds kärleksplan som började i Hans
hjärta, att Jesus Kristus, son till en passionerad Fader, blev sänd för att rädda människosläktet från
evig död och mörker. Och dels den andra sidan
som började med Jesu 12 lärjungar. Jesu mål var
ett förvandlat släkte som söker Guds vilja och låter
sig transformeras av Hans nåd och kärlek. Sjukvården måste få höra om Jesu verk. Vår kallelse är
därför att inte låta säkerhet och bekvämlighet
hindra oss från att välja Herrens plan för våra liv.
Vision: 1 miljon Jesus-vittnen i sjukvården.
Eftermiddagarna deltog vi i olika seminarier.
Jag deltog i seminariet om bön. Vi fick inte byta
seminarium. Detta gjorde att det blev en fördjupning i det ämne som togs upp.
För övrigt presenterades många olika föreningar och grupper av kristna professioner vars
representanter var med på konferensen.
Efter konferensen hölls två dagars Global
Prayer Summit, då olika länders böneämnen lades
fram. Vi bad i storgrupp, små grupper, tripletter,

Från höger: Dr Arul Anketell, Dr Boey Mee Leng och konferensens tolk.
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och bön varvades med lovsång. Två fantastiska dagar.
Konferensdagarna var helt fyllda och därför
var det först efter konferensen vi, under tre dagar,
hade möjlighet att göra oss lite bekanta med livet
i Manila. Till hjälp för detta äventyr hade vi ett
filippinskt par, Evelyn och Ed Nagales. Tack vare
deras intressanta planering och guidning blev dessa
dagar till rika upplevelser för oss. Paret Nagales är
involverat i församlingsplantering och kristet socialt arbete i Manila. De tog oss med på ett besök
hos en patient på en IVA-avdelning på ett statligt
sjukhus. Vi fick även möjlighet att besöka en förlossningsavdelning på ett privat sjukhus. Vi kunde
konstatera att standarden skiljde sig avsevärt mellan dessa båda sjukhus. På frågan hur mycket en
vårddag kostade fick vi till svar: ”Det beror på vilken läkare man har”.
Vi fick även vara med till ett slumområde och
dela ut lite mat till några av Eds och Evelyns församlingsmedlemmar. Det kändes svårt att se barnen i denna miljö. Men vi möttes av många leenden. Då kändes det bättre när vi besökte ett

barnhem som också drevs av församlingen. Där
var det rent och snyggt och vi blev bjudna på te
och härlig sång i mycket kärleksfull anda. Vi upplystes om att det var mycket viktigt att dessa barn,
som var föräldralösa eller från familjer med mycket
svåra sociala problem, var registrerade av staten.
De kunde annars bli kidnappade från barnhemmet och utnyttjade. Dessutom fick vi besöka en liten skola och kvinnogrupp där vi blev bjudna på filippinsk riskaka och te.
Andra minnen från dessa tre dagar var att ta
härliga bad i varma källor, att se en vulkan, att inta
spännande måltider på intressanta restauranger,
shopping och inte minst bilfärderna i den kaotiska
manilatrafiken.
Denna resa har gett mig många guldtrådar i
livsväven, som jag önskar att ni alla hade haft möjlighet att uppleva.
En glad och tacksam konferens- och Manilaresenär

Anita Andersson

Mångkulturella möten runt borden i konferenslokalen.
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Konferenseko från Manila
Än en gång fick jag möjlighet att vara med på en
HCFI-konferens och det är en fantastisk upplevelse. Denna gång var det Diamant-jubileum, alltså
75 år sedan det hela började.
Att möta närmare 650 deltagare från över 80
länder ger en försmak av himlen!! Eftersom jag de
sista 10 åren varit en del av det ungefär 50 personer stora Internationella teamet var det fint att
återigen få möta dessa vänner och även andra som
jag träffat på tidigare konferenser.
Vid registreringen fick vi en mycket fin jubileumsskrift med hälsningar från medlemmarna i International Board och med många bilder. Det var
roligt att se vår vän Eivor Niklasson tillsammans
med Francis Grim, vars tolk hon varit på många
konferenser.
När Chris Steyn, som är internationell koordinator, hälsade välkommen nämnde han att den
största gruppen, närmare 60 personer, var från
Sydkorea. Han fortsatte med att säga att vid den
första stora internationella konferensen var det
de svenska deltagarna som var den största gruppen! I år var vi 4 från Sverige. 2 var också med
från Danmark och 4 från Norge.
Den första samlingen var middagen på söndagskvällen och vi var i tid i den stora matsalen,
underbart vackert dukat, där vi alla skulle få plats
men inte många hade kommit. Jag satte mig vid
ett bord och var ensam en stund och sedan kom
Erasmia Grim in och där fick jag sällskap. Det var
så roligt att redan den första kvällen få en pratstund med henne. Tillfällena efter det blev inte
många. (För nya läsare borde jag väl säga att
Erasmia varit gift med Francis Grim, grundaren
av HCF). Kan redan nu avslöja att vi inbjudit henne till vårt 60-årsjubileum nästa år och hon har
tackat ja. Hon var ju med på vårt 55-års jubileum
och vi vet att Sverige har ett stort rum i hennes
hjärta.
Dagarna började 8.30 med lovsång som leddes av en grupp sydkoreaner. Efter det var det
bibelstudium, lett av Dr Arul Anketell från Sri
Lanka. Han är en otroligt duktig bibellärare och
böneledare. Hans ämne var ”Lordship Lessons
from Luke”, fritt översatt: Lärdomar från Lukas

om Jesu makt och herravälde. Jesus kom från
himlen med ett mandat från Gud, återlösningen
av människosläktet. Han kunde säga där han
hängde på korset: ”Det är fullbordat”. Vi har
också en kallelse från Gud att tjäna honom. Arul
uppmanade alla unga att lämna allt annat och gå
in under Guds vilja. Vi pensionärer fick uppmaningen att använda de sista dropparna av våra liv
i Herrens tjänst. Kanske det blir den bästa tiden i
livet.
Eftermiddagarna ägnades åt planering av
framtiden i HCF. Medlemmarna i det internationella teamet och alla ordförande från de olika länderna satt tillsammans för att bearbeta en strategisk plan som fanns på förslag. Vi i styrelsen ska
fortsätta det arbetet här hemma och ge vår respons före nyår.
På måndagen fick vi ett stort böneämne. Man
hade tryckt upp 900 ex. av Francis Grims bok On
the Wings of the Wind och i god tid skickat dessa

Inga Sørig, ny kontaktperson för Norden.
Fotot togs vid konferensekot i Fredrikshamn.
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från Sydafrika till Manila för att alla deltagare skulle
få ett ex. var. De fanns i hamnen men man hade
inte lyckats få ut dem och nu kan man säga att det
brann i knutarna. Vi bad och vilket bönebrus!! Dagarna gick och det blev torsdag. Då kommer beskedet att böckerna kan hämtas ut. Vilket tacksägelseämne!!
Fredag förmiddag avslutades 75-årsjubileet med
nattvardsgudstjänst och det kändes att det var en
kärleksmåltid för Guds vänner. På kvällen började
bönekonferensen Global Prayer Summit och vi
var ett par hundra som var med också på den.
Jag har ju varit kontaktperson för Norden de
senaste 12 åren och hade tidigare meddelat Chris
Steyn att jag ville bli avbytt på den tjänsten. Inga
Sørig från Danmark hade blivit tillfrågad att ta över
uppgiften och bejakat detta. På torsdagskvällen
fick vi tillfälle att sitta ner med International Board
och Inga blev antagen och vi blev båda föremål för

Bönens kraft

Barbro Fritz

– Vittnesbörd från Healthcare Sunday

Jag tillhör dem som arbetar inom äldreomsorgen, ett yrke som ofta är fullt av glädje men också
ett krävande yrke där du som personal ska kunna ha många bollar i luften samtidigt. Då känns
det tryggt att få lämna det som inte vi mäktar
med i Guds händer.
Söndagen den 16 oktober gavs det tillfälle på
gudstjänsten i Pingstkyrkan att få förbön, speciellt
riktad till all vårdpersonal. Vi var många som gick
fram och blev omslutna av förböner. Jag kan

HCFIs bönevecka 2012
Drongen, Belgien, 3-8 januari
Börjar: Tisdag 3 januari kl 18:00 med middag
Slutar: Söndag 8 januari vid lunch
Registrering: börjar Tisdag 3 januari kl 14:00
Kostnad: 275 Euro för helinackordering +
20 Euro för utflykt
Du som är intresserad av att delta, kan höra
av dig till SKSF för mer information.
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förbön. Det känns mycket tryggt att överlämna
ansvaret till Inga och vi önskar henne Guds rika
välsignelse.
Som Anita har skrivit i sin artikel avslutade vi
tiden i Manila med tre mycket intressanta dagar.
Jag har sett mycket slum i andra delar av världen
men här kändes det oändligt. Man kan förstå den
mammans desperation som ville ge mig sitt barn:
”Ta henne! Du får henne”. Det var ju omöjligt
men jag grät när jag gick därifrån. Vad de levde på
utan arbete, är ofattbart. Utan pengar ingen möjlighet till skolgång och hur blir framtiden då?
Jag tackar Gud och vännerna i konferensteamet för rikt välsignade dagar. Får du en chans till
ett annat år att åka med så gör vad du kan för att
göra det. Du blir inte besviken!!

känna att Gud bär mig på jobbet när det känns
tungt. Det som är omöjligt för oss är möjligt för
honom. Gud hör bön. Jag skulle vilja avsluta
med en dikt:
”Herre om morgonen räknade du mina tårar,
om aftonen hörde du min sång.
Nu till natten ger jag dig vad jag har kvar:
en ren, klar och flödande kärlek.”

Anette Karlsson, Linköping

Vi tackar för gåvor
Inkomster 3:e kvartalet 2011
Gåvor till SKSF
11 575,00
Gåvor till HCFI
100,00
Gåvor till monter, Nyhem
2 039,00
Lennart Karlssons arb i Sydafrika 1 000,00
Summa:

14 714,00

Utgifter 3:e kvartalet 2011
Hälsning nr 2 och 3 2011
Avgifter Plusgirot
Porto, telefon, papper
Monter på Nyhemsveckan

28 038,00
198,00
774,00
5 000,00

Summa:

34 010,00

Ingegerd Carlsson 90 år

Ingegerd gratuleras på födelsedagen.
När detta läses har Ingegerd Carlsson, SKSF:s ordförande 1987 - 1993, firat sin 90-årsdag (den 16
november). Öppen, spontan, varm och omtänksam
beskriver Ingegerd i ett nötskal. Dessutom en idéspruta som har lätt för att få kontakter och entusiasmera sin omgivning.

Ingegerd föddes i Uppland som näst yngst i en
syskonskara av 14, varav 12 uppnådde vuxen ålder.
I 20-årsåldern upplevde hon kallelsen att bli sjuksköterska. Efter fullbordad utbildning arbetade hon
på olika sjukhus i landet och var fram till sin pensionering studierektor vid Eskilstuna Sjuksköterskeskola.
I Värnamo mötte Ingegerd två unga män från
Sydafrika, affärsmannen Francis Grim och konstnären Johann Engela. Dessa hade upplevt Guds
kallelse att resa runt i Europa för att samla kristen
sjukvårdspersonal och undervisa om vikten av det
livsnödvändiga – att möta patienters andliga behov
såväl som de fysiska och psykiska. En grupp handlingskraftiga sjuksköterskor bildade på deras inrådan år 1952 Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
(SKSF). I detta förbund har Ingegerd alltså varit
aktiv i snart 60 år.
Vid 70 års ålder ingick Ingegerd äktenskap
med författaren och poeten Eric S. Alexandersson, Hönö, och de fick sju lyckliga år tillsammans.
Under de sista åren av sin levnad var Eric till stor
hjälp i redaktionskommittén för Hälsning. Han
lämnade ett stort tomrum efter sig, framför allt i
Ingegerds hjärta.
Vi hyllar dig Ingegerd, i efterskott, tackar för
din trofasthet och önskar dig Guds rikaste välsignelse över dagar som ligger framför.

Anita Andersson och Eivor Niklasson

Tacka för:

Bed för:

- HCFI:s rikt välsignade 75-årsjubileum i Manila
- fin respons i förbönen för och under Healthcare
Sunday
- SKSF:s nya hemsida, sammanställd av Margréth,
ordföranden, med många läsare
- Inga Sørig som ny kontaktperson för Norden
- nya medlemmar och nya bönetrio

- HCF:s bönevecka i januari i Belgien
- öppningar för en Saline-kurs i vår
- om frimodighet bland vårdpersonal att ha en
helhetssyn och även se till de andliga behoven
- SKSF:s ekonomi som behöver ett stort tillskott
- asylsökande som riskerar att utvisas trots risk
för förföljelse för sin kristna tro i hemlandet
- vännerna Karlsson i Sydafrika
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B-POST

Begränsad Eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Delar av den sydkoreanska gruppen vid Manilakonferensen.

Bön på jobbet

v ”Vad jag vet är det ingen mer som är kristen
på min arbetsplats. Jag ber själv kort för mig
själv innan jag börjar på morgonen och sedan
vet jag att Gud är med mig hela dagen.”
Tandsköterska
v ”Jag jobbar natt, och brukar då vi går runt
och tittar till dem som bor på boendet, be tyst
för mig själv för dem. Ibland kanske någon är
vaken och man får stanna några minuter,
hålla i handen och prata lite. Då brukar jag
samtidigt be, inte högt men jag tänker bönen.
Jag vet att Gud kan läsa mina tankar.”
Undersköterska
Barn i Manilas slum. Vilken framtid har de? Barbro
Fritz blev erbjuden av flickans mamma att få henne
som gåva! Se sid 6.

