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Ordföranden har ordet
”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” Jak. 4:8
Jag fick förmånen att vara med som deltagare på
KLM:s (Kristna Läkare och Medicinstudenter)
konferens på Hjälmareds folkhögskola, Alingsås,
20-22 april. Det var mycket givande dagar, med
god gemenskap och fin undervisning.
En av talarna under helgen var Emmanuel
Ezra, kirurg och överläkare, som skrivit boken
Det goda mötet. Han har läst teologi och är även
en uppskattad föredragshållare i olika sammanhang. På fredagskvällen talade han över ämnet
”Vår Gudsbild – Vilka konsekvenser har den för
vårt liv och vår tjänst?” Jag ska nämna några
saker som jag speciellt fastnade för.
Min Gudsbild har all betydelse för mitt liv och
min tjänst. Det är därför väldigt viktigt var jag
hämtar den ifrån, vem jag låter forma den. Det
finns så många tankar om vem/vad Gud är. Naturen återspeglar skaparen, men är inte skaparen.
Gud är så mycket större. Vi ska inte låta något
annat än BIBELN få forma vår Gudsbild. Kristus
är centrum i ordet. Vi ska gå in i ordet för att låta
honom och ordet forma oss. I Bibeln är Gud skaparen, livets källa/ursprung.
När vi unnar oss att ösa ur ordet som är källan, då händer det något med vårt vittnesbörd.
I Gal.2:20 står det att ”Kristus lever i mig”.
Han vill använda mig, verka genom mig och han
beskyddar mig. Guds kärlek är bortom allt vi kan
förstå. Tänk om vi kunde förstå en del av vad det
betyder att vara förlåten, vad försoningen innebär. Skaparen älskar mig personligen, känner mitt
namn. De människor vi möter är älskade på
samma sätt. Om Kristus bor i oss och får vara
den som verkar i och genom oss, kommer det att
påverka vårt sätt att se och bemöta andra människor.
Johan Semby har tagit över som ny ordförande i KLM, efter Anne-Berit Ekström. Han och
flera andra i KLM hälsar att vi ska ha mer kontakt/samarbete i fortsättningen i olika sammanhang, som tex Healthcare Sunday. Det känns ju
roligt. Vi hoppas även få se någon från KLM på
vår konferens i Mullsjö i augusti.
Vi hade en Salinekurs i Falun i mars som vi
hoppas snart följs av fler. I april var det en träff i
Linköping, och troligen blir det en där i höst
också.
Flera har hört av sig och berättat att de startat
bönetrio och det känns ju roligt. Allt börjar med
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bön. Jag vill uppmuntra dig som inte är med i en
bönegemenskap till att starta en bönetrio. Att
samla en större grupp kan ibland vara svårt, men
då är det lättare att hålla kontakt med två andra.
Det är en tillgång, ett stöd och bön gör skillnad.
Förra året hade vi en utställningsmonter på
Nyhemsveckan, utanför Mullsjö. I år kommer vi
att finnas med på Midsommarkonferensen på
Ralingsås, och hoppas på många fina möten och
samtal där.
I augusti har vi vårt 60-årsjubileum och Nordisk konferens. Låt oss be för den, för dem som
ska medverka och för dem som kommer att delta.
Till sist vill jag önska er alla en riktigt skön
sommar i gemenskap med Gud, vår skapare! Väl
mött i Mullsjö!

Margréth Jansson
ordförande
kristenivarden@telia.com
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Tro i vardagen

Berättelsen om Edwins fond
Min fru Eva och jag kom till tro på Jesus hösten
1979 och det blev en stor förvandling i våra liv
som ganska säkert blev till en räddning för vårt
äktenskap. Under de senaste tjugo åren har vi gått
igenom en del svåra saker som rört vår familj.
Aldrig någonsin har vi tvivlat på Guds existens
eller att Han inte skulle bry sig om oss. Vi har
hela tiden haft en mycket stark förvissning om att
Gud är en god Gud och att Han lönar den som
söker honom. Under de svåra dagarna tyckte vi
ibland att väntan på bönesvaret blev olidligt lång.
Tidigt i vårt kristna liv fick vi lära oss av andra
kristna att tacka Gud i livets alla förhållanden.
Vad som än hände. Detta blev den kraft och
styrka som höll oss uppe. Mitt i mörkret tackade
vi Gud, inte för vad Han skulle göra, utan för att
vi visste att han var en god och en omsorgsfull
far.
Mitt under den svåra perioden i våra liv föddes vårt andra barnbarn som fick namnet Edwin.
Precis i millenniumskiftet, den 1 januari 2000.
Det första beskedet vi fick var att Edwin var född
som ett helt normalt barn men endast några timmar därefter kom beskedet att Edwin hade Downs
syndrom. Mörker, rädsla och fruktan kom över
oss. Hur skulle Edwins mamma och pappa ta
detta? Hur allvarlig var diagnosen? En strid ström
av frågor som bara vällde fram. Edwin var inte
ovälkommen men allt var så oväntat.
Så fort vi kunde skyndade vi till lasarettet tillsammans med Edwins pappa Mattias för att förena oss med Edwin och hans mamma Gun. Det
kändes nervöst och oroligt. Jag stannade bilen
utanför entrén till lasarettet för att släppa av Eva
och Mattias. Sedan körde jag och parkerade bilen. Precis när jag stannat motorn påminde mig
den helige Ande om en viktig sak: ”Glöm inte att
tacka Gud i livets alla förhållanden”. Jag tackade
Gud för att Edwin var skapad precis som han var.
Hösten 1991 gjorde jag min första resa med
biblar och hjälp till Vitryssland och Ukraina. Det
blev starten till något som därefter kom att genomsyra hela vårt liv. Det blev flera resor varje år
och vi hade ingen som helst tanke på att upphöra
med det. Det blev som syre i ett blodomlopp.
Bara en vecka efter att Edwin föddes skulle jag

Edwin.

flyga ensam till Vitryssland. Det tog verkligen
emot att ge sig av hemifrån efter vad som hänt.
När jag samtalade med en av våra kristna vänner
om detta sade hon till mig: ”Tomas, åk iväg och
se om du kan göra något för familjer som har
förståndshandikappade barn.” Jag beslutade mig
då för att resa och se vilka behov som fanns.
Genom goda vänner i Vitryssland kom jag snabbt
i kontakt med några familjer som hade barn med
Downs syndrom. Jag bad en mamma berätta för
mig om det vitryska samhällets syn på de förståndshandikappade och vilka resurser som man
gav till barnet och familjen. Hon behövde inte berätta länge förrän jag insåg att behoven var
enorma. Efter några dagar hade jag bestämt mig
för att vår hjälp fortsättningsvis skulle inriktas på
hjälp till förståndshandikappade och deras familjer.
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Eva och Tomas Ström.

Min fru Eva och jag beslutade oss för att
starta en fond för hjälp till handikappade barn i
f.d. Sovjetunionen. Fonden fick namnet Edwins
Fond. De första pengarna som kom in till fonden
var minnesgåvor i samband med att Evas pappa
och Edwins gammelmorfar Sven hastigt dog. Vi
hade inga planer på att Edwins Fond skulle bli
något stort, helt enkelt av den anledningen att vi
förstod hur viktigt det var att Eva och jag ville
göra personliga besök i varje familj. Vi har fyra
valspråk i Edwins Fond och det första och viktigaste har alltid varit, ”Kärlek och medkänsla”.
Efter några resor till Vitryssland och Ukraina
började vi förstå den verkliga meningen med att
Edwin föddes in i vår familj. Det var ingen slump.
Det var Guds plan och en viktig del i allt detta
var att vi lärt oss att tacka Gud vad som än händer. På kort tid mötte vi flera föräldrar som grät
av tacksamhet att det var någon som brydde sig
om dem. De flesta var mammor som hade råkat
ut för andra människors felaktiga syn på förståndshandikappade. En mamma berättade att
hon fått lämna en buss av den anledningen att
hon hade med sig sin son med Downs syndrom.
Några mammor berättade om att läkare försökt
att övertyga dem om att lämna sina förståndshandikappade barn till barnhem mot deras egen vilja.
Kunskapen om varför ett barn föds med Downs
syndrom är också skrämmande. Allt från miljöförstöring till att man har begått en synd i sitt liv.
Vi förstod ganska kvickt att omsorgen om män4

niskan var viktigare än de pengar och materiella
ting vi hade med oss som gåvor.
Genom Guds ledning har Edwins Fond utökat
sin verksamhet i fler länder. Den är idag aktiv i
Bulgarien, Lettland, Moldavien, Vitryssland och
Ukraina. Vi ger regelbundet stöd till ett 40-tal familjer och till några mindre organisationer som ger
hjälp till handikappade barn. Flera av de människor som vi fört till en personlig tro på Jesus är
idag våra rådgivare och kontaktpersoner i de
olika länderna. 2011 uppfylldes en stor dröm och
det var när Edwin själv var med på en resa till
Moldavien för ett möte med ”mina barn” som
Edwin själv uttrycker det. Vi var tre generationer
som flög tillsammans dit, Edwin, pappa Mattias
och farfar Tomas.
Edwins resa till Moldavien
Resan till Moldavien med flyg gick ganska snabbt
och för Edwin var mötet med barnen med förståndshandikapp på dagcentret i Tataresti så naturligt. Språket var ju lite av en barriär men
Edwin fann sig tillrätta direkt och började leka
med de andra barnen som var på dagcentret på
en gång. Edwin visste redan innan vi åkte till
Moldavien att det var hans speciella vänner han
skulle besöka. En tid innan vi åkte berättade han
i skolan och för andra att det var “hans barn/
mina barn” han skulle besöka. Han syftade väl
troligtvis på att de fick hjälp genom Edwins Fond.
Tomas Ström

Etik

Etikundervisning i sjuksköterskeutbildningen
Inom vården förekommer många möten med
människor som befinner sig i situationer där varierande behov av vård finns. Människor har olika
bakgrund vad gäller ålder, kön, kultur och språk.
Varje möte mellan patient och vårdare har ett
etiskt innehåll där flera för varandra okända människor möts. I grundutbildningen till sjuksköterska har ämnet etik en central plats.
Utbildningen kan ha olika utformning vid olika
lärosäten men jag ger här en kort presentation av
utbildningen vid Högskolan i Skövde eftersom
jag själv har arbetat där som lärare.
Jag har intervjuat Kristina Ek,
som undervisar i den senaste
kursen för sjuksköterskor, om
hur utbildningen är upplagd i
dagsläget. Kristinas doktorsavhandling (år 2010) belyser
situationen för personer med
svår lungsjukdom, vilket inneKristina Ek.
bär att hon har arbetat mycket med etiska frågor i livets
slutskede både utifrån de sjukas och de anhörigas
synvinkel. Kristina utgår från att etik kan ses som
omvårdnadens kärna eftersom det handlar om
värdegrund och bemötande. Studenterna får bl a
arbeta med etiska begrepp som autonomi, integritet, värdighet och sårbarhet. Studenterna får
samtala om vad dessa värdeladdade ord står för
i olika vårdsammanhang. I kursen ingår även
praktiska övningar i metodrum och tre dagars
praktik på en vårdcentral. I övningarna på skolan
får studenterna bl. a. träna på att ge munvård och
att mata varandra för att få en uppfattning om
hur detta känns. De får även öva på att förflytta
varandra från säng till stol med hjälpmedel. Då
blir det aktuellt att diskutera autonomibegreppet
och tänka sig in i en patients situation där hon
inte kan förflytta sig på egen hand eller äta själv.
Redan i termin 1 finns kursen Vårdandets etik
som pågår under 10 veckor samtidigt med annan
kurs.
Studenterna tycker att ämnet etik är både intressant och svårt och det är livliga diskussioner
när tillfälle ges till samtal runt olika etiska frågeställningar under de seminarier som ingår i kursen.

I slutet av kursen görs en utvärdering där studenterna skriver ner sina tankar om kursinnehållet,
vad de har lärt sig samt vilka insikter de fått. Det
känslomässiga engagemanget är stort när man
talar om etiska spörsmål. Många anser att de
bättre förstår ämnets komplexitet i relationen
mellan vårdare och patient. Gör jag rätt eller fel
i en given situation?
Etiska frågeställningar bearbetas också i den
fortsatta utbildningen, framför allt under praktikperioderna.
Som vårdlärare har jag själv sett betydelsen av
ämnet etik i sjuksköterskeutbildningen för att studenterna ska utveckla sitt etiska tänkande och så
bli bättre rustade att möta svåra komplicerade situationer. Det är uppenbart att vårdarens människosyn påverkar vårdandet. En helhetssyn där
man ser människan som kropp, själ och ande är
viktig.
Exempel på kurslitteratur som används är
Etik i basal omvårdnad av Malmsten K., Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle av Hanssen I.
samt Etik i omvårdnad av Stryhn H.

Mona Johansson
Vårdlärare

Samvetsfrihet
Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 18), och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (artikel 9),
har alla människor rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
Europarådet sa i oktober 2010 nej till inskränkningar i rätten till samvetsfrihet i vården.
Sveriges riksdag beslutade ungefär ett halvår senare att man ska arbeta aktivt för att
motverka samvetsfriheten.
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Program för

Sveriges Kristna Sjukvårdsförbunds
60-årsjubileum och Nordisk konferens
Mullsjö Folkhögskola 16-19 augusti 2012
Adress: Björksätervägen 4
Torsdag
16:00
18:00
19:00
20:30
Fredag
07:30
08:00
08:30-13:00
13:00
14:30
15:00-17:00
18:00
19:00
20:30

Registrering. Kaffe - självservering
Middag
Samling: ”Gubbröra” och andra
lokala förmågor medverkar.
Kvällskaffe
Morgonbön
Frukost
Utflykt: Åsle tå, Falbygdens ost
m.m. Vi har med oss kaffe.
Lunch
Kaffe - självservering
Årsmöte
Middag
Samling: Hälsningar från grannländerna, Bilder från Manilla m.m.
Kvällskaffe

Lördag
07:30
08:00
09:30-12:00
12:30
13:30-15:00
14:30
15:00-16:00
16:00-18:00
18:00

Söndag
07:30
08:00
10:00

12:30

Kostnad för mat och logi

Morgonbön
Frukost
Undervisning: Liselotte J Andersson.
Fruktpaus
Lunch
Ledig tid för t.ex. promenad
Kaffe - självservering
Undervisning: Liselotte J Andersson
Ledig tid för t.ex. promenad
Middag och Festkväll: Medlemmar berättar minnen. Liselotte J
Andersson leder andakten.
Morgonbön
Frukost
Gudstjänst: Liselotte J Andersson,
Christer Ramefelt m.fl. medverkar.
Nattvard
Lunch och avslutning

Anmälningsavgift 300 kr till pg 13 87 37-2

(Betalas på Mullsjö Folkhögskola)
Helpensionsavgift enkelrum Skogshöjden 2 430 kr
Helpensionsavgift dubbelrum Skogshöjden 1 890 kr
Helpensionsavgift på elevhem, enkelrum,
4 rum delar på dusch och toalett
1 630 kr
För er som inte har möjlighet att delta hela
konferensen:
Dygnspris torsdag
692 kr
Dygnspris fredag
784 kr
Dygnspris lördag
892 kr
Inkl övernattning i enkelrum och frukost
Dagspris:
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
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125 kr
240 kr
375 kr
85 kr

Kallelse till SKSF:s årsmöte
Tid: Fredag 17 augusti 2012 kl 15.00
Plats: Mullsjö Folkhögskola
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Välkommen!
SKSF:s styrelse

Allergier
Av hänsyn till våra allergiker, ber vi er att
inte använda parfymer under konferensen.
Tack för hjälpen!

Medverkande i konferensen
Liselotte J Andersson
Liselotte är pastor och författare. Hon har i mer än 25 år rest runt i landet
som förkunnare och själavårdare i Svenska Missionskyrkans tjänst. Liselotte har blivit känd och uppskattad både i och utanför kyrkan för en människonära och själavårdande förkunnelse. Hon är även en van retreatedare
och har funnits med i redaktionen för tidningarna Nytt Liv och Trots Allt.
Idag arbetar hon bland annat med den ekumeniska tidskriften Pilgrim. Liselotte härstammar från Marstrand och bor växelvis där och i en liten by
mellan Alingsås och Vårgårda i Västergötland.
Christer Ramefelt
Christer arbetar som sjuksköterska i hemsjukvården i Jönköping. På fritiden är han engagerad i sång- och musiklivet i Allianskyrkan Jönköping.
På SKSF:s konferens 2011 i Orsa medverkade Christer. Han sjöng och spelade piano, vilket var mycket uppskattat.

”Gubbröra”
Gubbröra är en sånggrupp från Bottnarydstrakten, som består av ett gäng musikaliska, välsjungande
och humoristiska män som tar sin tro på allvar. (Det är inga gamla gubbar, som man kanske kan tro
av namnet.) Deras repertoar består av lite gott och blandat. Sångare: Anders Laago, Gunno Isaksson,
Håkan Frylen, Wåge Isaksson, Håkan Götesson, Wilhelm Dahl. Musiker: Sebastian Johansson (piano),
Arnold Pettersson (trummor), Daniel Lind (bas), Mikael Josefsson (gitarr). Detta får du bara inte missa!
Det blir en bra start på vår konferens, och piggar upp efter en lång resa.

En hälsning av hopp och glädje
Sedan förra numret av Hälsning har ett brev från vännen Kicki Buchholtz kommit till redaktionen.
Hon skriver och berättar om dagen när hon fick tidningen som den gången hade en nässelfjäril på
första sidan. Med hennes tillåtelse låter vi er alla få del av hennes vittnesbörd.
“Den 28 februari fick jag SKSF:s tidskrift Hälsning i min brevlåda, där framsidan pryddes
av en Nässelfjäril! Just den 28-de har Maria namnsdag och min dotter, som dog när hon
var 8 år gammal, hette Maria Teresa. På hennes namnsdag (och även andra dagar då och
då) tänder jag ett ljus framför hennes bild. Mina tankar den dagen är fyllda av längtan och
vemod.
När jag hämtade in posten senare den dagen och fick “Hälsning” från en nässelfjäril i
min hand visste jag inte om jag skulle gråta eller skratta. Jag gjorde bådadera! Du förstår,
en tid efter Marias död hade jag en fantastisk dröm. Jag drömde om en nässelfjäril som
svävade över mitt huvud. Jag stod länge och såg på den medan den sakta började sväva
uppåt på en varm luftström mot en intensiv blå himmel. Jag såg tydligt fjärilens färger och
speciellt lade jag märke till bandet med de blå punkterna längs ytterkanten på vingarna.
Synen och känslan var så verklig så att när jag senare skulle återge vad jag ”sett” så
trodde jag först att det hänt på riktigt. Efter den drömmen har nässelfjärilen kommit att
för mig symbolisera, inte bara Jesu uppståndelse, utan även var människosjäls frigörelse
från det jordiska innan hon återförenas med sitt ursprung, nämligen Guds totala och eviga
kärlek!”
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Sjukhuskyrkan

Bön på Universitetssjukhuset i Linköping
Sedan drygt tre år tillbaka arbetar jag som sjukhuspastor vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Som sjukhuspastor får man möta många människor i olika situationer. Sjukhuskyrkan samtalar
med både patienter, anhöriga och personal. På US
finns i stort sett hela livet närvarande. Här föds
man, är inne på behandlingar i alla åldrar och här
avslutas ibland jordelivet. Det är därför viktigt
att församlingar och kyrkor finns representerade
där tusentals människor rör sig varje dygn.
Låt oss vara tacksamma för det förtroende
som sjukhuskyrkan har fått från sjukhusledning
och personal. Det är något att vårda och ta vara
på.
Personer som jag möter i mitt arbete har
plötsligt eller under en längre tid fått sina livsvillkor förändrade. Mitt i ångest, besvikelser, sjukdom och alla varför får vi visa på en som tagit
allas sjukdom och nöd på sig. Det är Jesus Kristus
själv vi representerar. Även när sorgen drabbar
oss så bär Herren. En mamma formulerade sin
bön i vår ”bönebok” som ligger i Meditationsrummet: ”Håll vår hand i sorgen efter vårt lilla

det jag vet är att bönen ofta finns med i mötet
med människor på US. Påfallande ofta visar det
sig att personen inte är van vid att formulera
böner. Men i bönen sker något. Trons och hoppets låga börjar lysa.
”Det är svårt att förklara hur du Gud gör när
du utför mirakler, men jag är ett mirakel.” Så sa
en man på US till mig som var på väg hem igen.
Han hade upplevt något speciellt i sitt liv och såg
sig som ett tacksägelseämne över vad Gud kan
göra. Mitt i nöd, sjukdom och svårigheter förekommer ljuspunkter för många människor. Han
som är hoppet och ljuset bär.
Jag gick till Onkologhuset för att finnas tillgänglig för personal, patiener och anhöriga. Där
mötte jag bland annat en man som utförligt berättade om sin sjukdom för mig. Det var inte
svårt att lyssna med intresse och medkänsla. Det
är ju fantastiskt vad sjukhuspersonalen åstadkommer med kirurgiska ingrepp och behandlingar. Efter ett tag, när jag var beredd att gå, såg
han lite trevande och utforskande på mig och sa:
”Vill... kan... du be för mig?”. Visst ville jag det!

En mamma formulerade sin bön i vår ”bönebok” som
ligger i Meditationsrummet: ”Håll vår hand i sorgen efter
vårt lilla barn. Och tack för den tid du gav oss tillsammans.
Låt oss känna kärleken bortom smärtan och acceptansen
bortom förnekelsen”.
barn. Och tack för den tid du gav oss tillsammans. Låt oss känna kärleken bortom smärtan
och acceptansen bortom förnekelsen”.
Gudsgemenskapen i bönen är något som framträder gång på gång. Kristen personal på US samlas exempelvis en gång i veckan till bön. Jag tror
säkert att man ber en hel del ute på avdelningarna. Som sjukhuspastor får jag möjlighet att be
för dem som så önskar. Lilian Bard Nilsson skriver i sin bok om Sjukhuskyrkans verksamhet att
det inte finns några kyrkliga medarbetare som
ber med och för så många människor varje vecka,
som sjukhuspastorn. Vet inte om det är så, men
8

”

Fattas bara annat. Gud fanns där för att hjälpa
och välsigna mannen med det han behövde. Det
är svårt att förklara vad som sker när Jesus Kristus verkar. Men jag kan försäkra att det sker
något!

Awron Hjort
Sjukhuspastor

Föreningsnytt

Till mina vänner i Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Tack för tidningen Hälsning, som jag har fått i
många år. Jag har varit med ända sedan starten
på Johannelunds Teologiska Seminarium 1952.
Då hade jag ett halvår kvar tills jag invigdes som
sjuksköterska i Umeå.
Jag har kopierat från ett tidningsurklipp jag
sparat från De Ungas Tidning inom EFS. Jag är
själv med på kortet. Vi var 5-6 st från Umeå. En
del var färdiga sjuksköterskor, och ett par var
sjuksköterskeelever.
Jag startade en samtals- och bönegrupp och
var dess ledare många år i SKSFs regi. Vi har
också haft besök under den tiden av andra medhjälpare från SKSF.
Jag var med på SKSF:s 50-årsjubileum på
Trunnagården, och även på Hagabergs och Mellansels folkhögskola.
Tack för god gemenskap i många år!
Hälsningar
Elsa Eriksson
Malå

75031924

Tack för ditt stöd till arbetet!
Inkomster 1:a kvartalet 2012
Gåvor till SKSF
Gåvor till HCFI
Konferenser
Summa:

21 385,00
100,00
2 750,00
24 235,00

Utgifter 1:a kvartalet 2012
Hälsning
Avgifter plusgirot
Resor
Porto, telefon, papper
Konferenser
Övriga utgifter
Summa:

17 374,00
637,00
856,00
529,00
1 300,00
249,00
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Sittande fr.v: Sigbrida Slotte, Norge, mr Grim,
Randhi Myhre, Norge, Catherine och Agnes
Thomson, Skottland.
Stående: Ulla Midneur, Ann Hellström, Elsa
Bergmark, Anja Luktusela och Anniki Sipilä,
Finland, mr Engela, Anna Svea Andersson, Therese Bergman och Disa Lindelöw.

Hälsning från samlingen 16 april
i Linköping
En liten skara kristen vårdpersonal har varit samlad i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Samtalen
rörde sig om hur det är på våra olika arbetsplatser och hur jag som kristen personal agerar i mitt
arbete. Vi bad för varandra och för våra arbetsplatser. Det finns ett stort behov av bön för vård
och omsorg. Vi tackar Gud, vår Far i himlen för
hans gränslösa kärlek till människorna genom
Jesus.
Med varma hälsningar
Annette Karlsson
Kontaktperson i Linköping

20 945,00
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Tänkvärt

Människovärde
Lönar det sig att bota sådana som samhället inte
har nytta av? Det är ju ett slöseri med resurser,
arbete och pengar. Vårt samhälle är effektivt och
sparar där det är möjligt. Visst drabbar det dem
som går i skola, de sjuka och de gamla, men utbildning, hälsovård och allt som höjer människans livskvalitet förbrukar ju resurser och ger
ingen omedelbar nytta. Hälsan är visserligen
ingen självklarhet och inte heller arbetet. Människan förväntas vara tacksam och lätt anpassa sig
till förändringar som bara ställs inför henne som
fakta. Därför är självständigt tänkande inte heller
på modet. Vad säger det här om vår tids syn på
människan och om människovärdet?
Jag vill betrakta fenomenet med hjälp av Nya
testamentet. Det nämns ofta att Jesus botar sjuka. Att verksamheten nämns betyder att den avviker väldigt mycket från det som betraktas som
normalt. De sjukas antal i Israel på Nya testamentets tid uppskattas, på basen av olika undersökningar, utgöra ca 40 %.
Sjukdom isolerar människan från de viktigaste
sociala sammanhangen. De sjuka kan inte skapa
sig ett nätverk av vänner såsom de friska kan. Att
ha vänner betyder inte bara att ha någon att umgås med, utan man har också en ställning i samhället och kan få sina ärenden att beaktas. Men
eftersom man anser att sjukdom är ett straff från
Gud, så bryr man sig inte om de sjuka, de får
klara sig bäst de kan.
Därför finns de sjuka på Jesu uppsökningslista
liksom alla de som står utanför det normala samhället, så som kvinnor och barn, d.v.s. alla som
har en mycket låg samhällelig status. Att Jesus
handlar så, betyder att han förverkligar Guds
program som är först och främst ett rättviseprogram. Motivet till att Gud handlar så är att han
skapat alla. Han vill ha gemenskap med alla, för
han vet att alla behöver hans gemenskap.
En berättelse ur Apostlagärningarna åskådliggör detta mycket bra. En lam man ligger vid en
av portarna till Jerusalems tempel, där han tigger
ihop sitt dagliga bröd. Han får inte komma innanför tempelområdet och ta del i bönen eftersom han är oren och handikappad. För att bli ren
deltog man i rituella bad i reningsbassänger som
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fanns runt tempelområdet. Bestämmelsen om
handikapp gäller först tempelprästerna, men senare hela folket. Andra Moseboken säger: “Och
ni skall vara mig ett rike av präster och ett heligt
folk (2 Mos. 19:6).” Den lame tiggaren kan inte
höra till Guds folk och har således varken människo-, församlings- eller Gudsgemenskap. När
Petrus botar den lame är han ren och fri att följa
apostlarna in på tempelområdet för att ta del i
församlingens bön. Han inte bara ber utan “han
gick omkring och han hoppade och prisade
Gud”. Den botades sociala och andliga liv upprättas med en gång, för att inte tala om att hans
livskvalitet når oanade höjder.
Om vi frågar ”lönar det sig att bota sådana
som vi inte har nytta av?”, då menar vi att vi sätter nyttan framför allt. När vi inte mera är till
nytta för någon förlorar vi vårt människovärde.
Då respekterar vi inte heller allas liv. Nyttodimensionen följer annars metoden ”ändamålet helgar
medlen”. Den metoden följer också lögnen.
Men människovärdet kan inte kopplas till
nyttodimensionen utan till Gud som skapat oss
alla. Om vi menar att vi respekterar människovärdet då är inte frågan om nyttan med ett människoliv någonsin aktuell. Talet om nyttan med
ett människoliv är inte bara diskriminerande och
orättvist, utan det är helt emot Guds vilja.
Den lame botas vid templets port av aposteln
Petrus. Ordet för bota har också betydelsen frälsning i grundtexten. Gud gör inte skillnad mellan
botandet och frälsningen, lika litet som han gör
skillnad mellan det vad kroppen behöver och vad
själen behöver.

Martin Fagerudd
Kyrkoherde

Martin Fagerudd bor i Borgå, är präst i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och sedan 2010 är
han kyrkoherde i Vanda svenska församling.

Bön

Bön på jobbet
”En man blev hotfull och jag började fundera på hur jag skulle ta mig ut ur lägenheten och samtidigt hela tiden ha ryggen fri. Jag bad inom mig en tyst bön. Det var ett rop till Gud om hjälp.
Då ringde telefonen och när mannen svarade i telefonen passade jag på att smita ut.”
Vårdbiträde i hemtjänst
”Livets slutskede. Då tänker vi oss anhöriga som kommer och går eller som sitter och håller den
döende vid handen. Så var det också här, men någon fattades. Ett av barnen fanns inte där. Något
hade hänt med deras relation för många år sedan och det hade funnits en sorg och smärta i kvinnans ögon så länge hon bott här. Nu var hon oroligare än någonsin och vi visste alla vad det berodde på. Flera av de anhöriga och även personalen hade försökt nå den som fattades. Snart skulle
det vara för sent för dem båda att försonas. På mina lediga timmar mitt på dagen gick jag ut och
då bad jag till Gud om att han på något sätt skulle leda hit henne/honom och att de skulle försonas
för bådas skull. Då jag kom tillbaka satt det barn hon väntat på vid sängen och höll sin mammas
hand och grät. Kvinnan var lugn. Ett under hade skett. På mycket märkliga vägar hade det vuxna
barnet kommit hem. Det var mycket gripande att vara med om detta. Tack gode Gud, suckade
jag. En arbetskamrat som inte var bekännande kristen tittade på mig och instämde: Ja tack gode
Gud.”
Undersköterska
”Det kan vara ganska stimmigt i barngruppen och man blir trött i huvudet. En del barn mår inte
bra osv. Jag ber när jag är på väg till jobbet och sedan finns den bönen med mig under dagen då
jag jobbar. Jag har märkt skillnad då jag inte gjort det. Något har saknats.”
Barnskötare

Vi ber och tackar tillsammans
Tacka för:

Bed för:

• att Gud är med oss varje dag i vårt arbete,

• den kommande sommaren med alla semester-

•
•
•
•

•

precis som han lovat
våra trogna medlemmar
alla som hjälper till att sprida information om
SKSF
våra gåvogivare, som gör det möjligt för oss
att fortsätta vårt viktiga arbete
alla kristna sjuksköterskestudenter, läkarstuderande och de som studerar till andra yrken
inom vård och omsorg
Salinekursen i Falun, de som deltog och Josefine som håller i föreläsningarna

vikarier
• de stora etiska frågorna om fosterdiagnostik

och abort av bl.a foster med Downs syndrom
• rätten till samvetsfrihet som inte får tillämpas

i Sverige
• HCFI Global Prayer Summit i San Jose Costa

Rica i oktober
• vårt 60-årsjubileum i Mullsjö, för medver-

kande och många deltagare från de nordiska
länderna
• sjukhuskyrkan och dess arbete
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B-POST

Begränsad Eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Healthcare Sunday Bön för vård och omsorg

Söndagen den 21 oktober uppmanar vi alla kyrkor
och samfund att vara med och be för vården och
omsorgen i Sverige.
Healthcare Sunday började i Storbritannien och
uppmärksammas nu i många länder. 18 oktober
har Lucas namnsdag. Lukas i Nya testamentet var
ju läkare, och därför har man valt den söndag som
är närmast 18 oktober.
Vi kommer i år att skicka ut information till
olika kyrkor och samfund, tillsammans med
Kristna Läkare och Medicinstudenter.
SKSF kommer även att ha en bönekedja den
helgen. Information och annat material kommer
framöver att finnas på vår hemsida.

Salinekurs i Falun

Kursledaren, läkaren Josefine Svensson, Eksjö.

Äntligen kunde vi genomföra en Salinekurs i Falun den 24 mars. Vi var inte så många – konceptet
är inte spritt och känt ännu. Men upplägget var
väldigt pedagogiskt med föreläsning varvat med
åskådliggörande av ett fiktivt patientfall och givande gruppdiskussioner. Kursen ger konkreta
verktyg för ett frimodigt förhållningssätt som kan
användas i många fler situationer än inom hälsooch sjukvårdsarbete. Avslutningen med bön i
smågrupper för konkreta böneämnen gav hopp
om resultat i de situationer vi står i.
Kerstin Cederberg

Anmälan till SKSF:s 60-års jubileum – Nordisk konferens
16-19 augusti 2012 Mullsjö Folkhögskola
Namn............................................................................................... Tel:...............................................
Adress.....................................................................................................................................................

Ankomst...........med r bil r buss r tåg r Hämtning..............................Avresa..............................

r Önskar enkelrum r Dubbelrum r Enkelrum elevhem

Diet:.................................................

Anmälan sändes till SKSF, Margréth Jansson, Smedhemsvägen 19, 560 25 Bottnaryd,
e-post kristenivarden@telia.com
För mer information: Margréth Jansson, 072-215 19 92 eller Barbro Fritz, 0380-402 46
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