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Ordföranden har ordet

Hej kära SKSF-vänner och Hälsnings läsare!
För några veckor sedan kom jag hem från
Sydafrika. Resan innebar bl.a. många intressanta människomöten, upplevelser och intryck
som tar tid att smälta. Vänner inom Healthcare Christian Fellowship runtom i världen
hälsar så gott till Sverige och tackar för det
stöd som kommer därifrån, både ekonomiskt,
genom olika projekt och genom bön.
Det finns så mycket nöd i världen, och vi
ser den även runtomkring oss här i Sverige.
Det är lätt att ge upp och tänka att det är alldeles för mycket och att lilla jag ändå inte kan
göra något åt allt detta. Några exempel på
saker som tagit tag i mig speciellt den senaste
tiden är fattiga och föräldralösa barn i Sydafrika, människor i olika delar av världen som
inte får den vård de skulle behöva, som dör
utan smärtlindring eftersom de inte har pengar att betala för sig, unga flickor i Nepal som
säljs och utnyttjas som sexslavar, barn som får
arbeta hårt istället för att gå i skolan, ensamma och utstötta.
Det är så lätt att känna sig liten då man ser
människor som gör stora heroiska insatser, att
själv bli apatisk och tänka att det är meningslöst att försöka göra något. Världsproblemen
är så många och nöden är så stor. Ingen begär
av dig eller mig att vi själva ska förändra världen, men tillsammans kan vi göra något och
göra livet mer drägligt för någon eller några.
Man kan i en arbetsgrupp, bönegrupp eller
kanske några tjejkompisar gå ihop och göra
en insats tillsammans. I många arbetsgrupper
lägger man pengar i en kaffekassa. Varför inte
lägga en summa för att tillsammans bli fadder
och rädda en flicka i Nepal, eller betala skolgången för ett barn i Indien?
Du som arbetar inom vård och omsorg
möter hela tiden människor med olika behov.
Att då se till deras bästa, se dem där i den situation de befinner sig i är en viktig uppgift.
Är du pensionär är du inte mindre betydelsefull. Du behövs för att uppmuntra och be för
dem som arbetar, besöka sjuka och ensamma,
kanske ringa och samtala med någon, eller
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skicka ett kort som kan innebära en uppmuntran för någon. Om du själv inte är så stark fysiskt eller psykiskt så kan du ändå be, och det
är då inte de många orden som är viktiga, för
Gud hör även ditt hjärtas bön.
Kom ihåg att du och din insats där du finns
är viktig! Du kan göra skillnad för någon och
tillsammans kan vi göra skillnad för många!
”Och allt vad ni gör i ord eller handling,
gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud,
Fadern, genom honom.” Kol 3:17
Jag vill önska dig en välsignad och skön
sommar!
Vänliga hälsningar

Margréth Jansson
ordförande
kristenivarden@telia.com
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Träff i Uppsala
Den tredje mars träffades vi, ett härligt litet
gäng sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor, i Uppsala tillsammans med Margreth och
Ingrid från SKSF.
Vi samtalade, fikade och bad tillsammans.
Det var så härligt att få prata om saker som
rör vårt arbete, med samma tro i bakgrunden,
allihop. Ännu härligare var det att få komma
inför Gud och be tillsammans. Vilken styrka
och uppmuntran det finns att hämta i gemenskapen och i att stå enade tillsammans! Vi ser
fram emot det som ligger framför och hoppas
kunna träffas fler gånger, snart. Det finns så
många kristna sjuksköterskor och annan kristen vårdpersonal i Uppsala, jag vet många
bara på min egen avdelning och i min egen
kyrka. Det vore så härligt att kunna träffas,
inspirera, lyfta upp vissa frågor och framför
allt be tillsammans oftare.

Vi siktar redan nu på att anordna någon
form av lokalt event helgen den 18-19 oktober.
Frid
Johanna Byman

Samvetsfrihet
Jag tar tillfället att tacka er alla fantastiska människor som backat upp mig i era tankar och
böner! Ert stöd betyder så oerhört mycket för
mig! I dagsläget är jag mitt i planering inför min
arbetsstart i Norge nästa vecka. Känns ganska
nervöst men också helt fantastiskt att jag nu
äntligen kommer att få börja jobba som barnmorska. Samtidigt lämnas en stämningsansökan mot Jönköpings Landsting in till tingsrätten,

så snart blir det vittnesmål i rättegångar också.
Även denna gång räknar vi med bakslag. Vi är
ju fortfarande inom Sveriges gränser, så vad kan
man annars vänta sig? Det är en lång resa kvar,
så fortsätt gärna be för oss. Vi kommer inte ge
upp innan vi har samvetsfrihet i Sverige!
Allt gott till er!
Ellinor Grimmark
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Att utrota lepra i Nigeria
I slutet av 2013 åkte Allan Ekstedt, direktor
för Lepramissionen Sverige, och jag till Nigeria för att möta våra projektpartners i Lepramissionen Nigeria. Fashona, ansvarig för
Lepramissionen Sveriges projekt i del-staten
Kogi, tog emot oss. Nigeria är ett mycket rikt
men också ett otroligt fattigt land. Befolkningen består av mer än 200 olika folkgrupper,
som alla talar sitt språk. Knappt hälften av befolkningen är kristna, och knappt hälften muslimer.
På bymötet i Etutekpe, en by vi skall påbörja projekt i, börjar Fashona mötet med att
säga: ”Vi har inte kommit hit för att ge er
pengar! Så ha inte sådana förväntningar! Vi
har kommit för att lära er hur ni kan tjäna
pengar och hur ni kan ta hand om er själva!”
Jag fick sedan tillfälle att intervjua Fashona
om hur det är att vara ett vittne för Gud och
hur man bäst kan bota och hjälpa de lepradrabbade.

ofta att de flesta liksom verkar säga okej, jag
skall fundera vidare.”
Hon stannar upp i sin berättelse och ser på
mig! ”Du måste säga stort tack till dem! Givarna och staten! Utan dem hade folk omkring
mig fortfarande varit i mycket djup fattigdom
och sjukdom. De flesta människor ute i samhället saknar de mest grundläggande saker,
som vatten, mat, skolgång och särskilt malariamedicin. De är människor precis som du och
jag! Men jag tackar Gud för Lepramissionen,
och allt det ni har gjort för oss. Nu har vi redan hjälpt många människor med vård, skolgång och mycket mera! Ett av mina favoritminnen var när jag för första gången såg vilken skillnad vår hjälp gjorde för de lepradrabbade. Det var som om vår hjälp gav nytt liv
till dem. Jag kommer särskilt ihåg en kvinna,

Brann för de fattiga
”Jag är utbildad sjuksköterska och barnmorska och i början jobbade jag på ett jättefint
sjukhus. De förstod inte varför jag ville lämna
dem och jobba med lepra. Jag pratade mycket
med kollegorna och det var en kamp att få
personalen att förstå varför. Jag fick flera
gånger förklara för dem, att det faktisk var
nödvändigt för mig att jobba med detta, eftersom jag verkligen brann för det. Till slut började de förstå, men det tog ändå lång tid innan
de också accepterade mitt beslut.”
Utbildning används på bästa sätt!
Det är tydligt att Fashona verkligen har gått
mot strömmen för att kunna hjälpa människor och längre in i samtalet förstår jag varför.
”Jag är tacksam för min utbildning när jag är
ute på fältet. Folk är ju sjuka och jag kan ofta
diagnostisera och ge rätt medicin, vilket gör
att jag kan behandla patienten på plats. Jobbet
är ett sätt för mig att berätta om min tro. Jag
kan visa min tro genom mina ord och handlingar. Sen får ju var och en ta det till sig, som
de vill. Jag fortsätter att be för dem och tycker
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Fashona.

som blev så glad och upprymd! Hon kände
sig utesluten av samhället på grund av lepra
och hade tvingats att flytta från sin familj.
Hon hade varit helt säker på att hennes liv var
slut och att hon inte skulle kunna komma tillbaka till samhället. Vi gick in och hjälpte
kvinnan, gav medicin så hon blev botad, lärde
henne hur man kan försörja sig själv och vilka
rättigheter hon hade. Vi integrerade kvinnan
i hennes gamla samhälle igen och hon fick lov
att flytta tillbaka till sin familj. Hon blev så
glad! Att få vara med och se vilken skillnad
vår insats hade på kvinnans liv, det värmde
mitt hjärta. Hon kom hit ledsen och lämnade
oss med ett stort leende.” Fashona nästan
strålar när hon berättar om denna händelse.
Jag sitter lite för mig själv och blir helt varm
om hjärtat. Jag vet att det finns mycket kvar
att göra! Men tack vare Guds kärlek, svenska
givare och kompetenta sjuksköterskor som
Fashona, kan vi faktiskt vittna om Gud och
hjälpa de fattigaste av de fattiga, de lepradrabbade!
Lepramissionen Sverige är en kristen biståndsorganisation som grundades 1985 av
sju samfund. Vår vision är en värld utan lepra.
Våra projekt bedrivs i samarbete med lokala
partners och medarbetare i Bangladesh, Bur-

ma, Indien, Sydsudan, Kongo och Nigeria. Vi
arbetar för alla drabbade oberoende av kön,
etnicitet, religion eller politisk övertygelse.
Vår partner i Nigeria är The Leprosy Mission
Nigeria, som arbetar i landet sedan 1920.
Lepramissionen Nigeria har 27 anställda som
arbetar med projekt i åtta delstater, i vilka det
finns uppskattningsvis 25 000 personer med
lepra.
Hansens Sjukdom och spetälska är synonyma beteckningar för sjukdomen Lepra, som
sägs vara världens äldsta folksjukdom. Sjukdomen orsakas av mycobacterium leprae och
är besläktad med tuberkulos. Inkubationstiden är ofta mellan 2-8 år men kan vara ända
upp till 20 år. Symptomen börjar ofta med att
man förlorar känseln på hudfläckar. Så småningom angrips ögon, händer och fötter.
WHO beräknar att man har botat mera än 14
miljoner leprapatienter de sista 20 åren. Man
ger en kombination av tre slags antibiotika
och risken för att sjukdomen återkommer
efter avslutad behandling är 1 %.
Text och bild: Silje Majholm
Bachelor i Global Hälsa och Nutrition
Informationsansvarig på Lepramission
Sverige

Silje Majholm med vänner.
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En innehållsrik Sydafrikaresa med
Global Leadership Summit som slutmål
Cape Town
Min första resa till Sydafrika blev en stor upplevelse på många sätt. Vi anlände tidigt en
onsdag förmiddag till Cape Town där vi mötte
våra danska vänner Inga, Inger, Kai och Bente.
Tillsammans upplevde vi bl.a. utsikten från
Taffelberget, reste ner till Godahoppsudden
och gjorde ett besök på fängelseön Robben Island, där Nelson Mandela varit fängslad i 27
år. På ön hade tidigare funnits en leprakoloni
och där fanns en begravningsplats med 600
gravar.
White River
På lördagen fortsatte vi till White River med
flyg. Där mötte Anne-Marit, Kristina och Erik
från Norge upp. Vi åkte till Phumelela Bible
College guidade av läkarparet Lennart och
Linnéa Karlsson. Vi fick se Karlssons arbete
bland föräldralösa ungdomar, bl.a träffa några flickor som gick en sykurs och stolta visade
upp sina alster. Där pågår datakurser, som har
blivit mycket efterfrågade. Inom området
finns det hospice som Lennart tog initiativet
till för drygt 8 år sedan. Tyvärr låg verksamheten nere för tillfället då det inte fanns någon
läkare som tog det medicinska ansvaret. På

Sjuksköterskor på Themba sjukhus.
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söndagen besökte vi The Alliance Church in
Kabokweni. På eftermiddagen var vi hembjudna till Linnéa och Lennart, som berättade
om sitt arbete i Sydafrika. Nästa dag hade
Lennart planerat besök för oss på flera olika
ställen. Vi besökte ett Hospice on Wheel, en
hemservicverksamhet som förser döende med
den hjälp de behöver för att kunna dö värdigt
i sina hem. Nästa ställe vi besökte var Acts
Clinic, Alive with hope, en mottagning för
AIDS-sjuka, där det gavs bromsmedicin och
även behandling mot Tbc. Kliniken har omkring 200 patienter per dag. 350 barn får hjälp.
Vi fick även följa med Gugu, en socialarbetare
som samarbetar med Lennart och Linnea, för
att besöka och dela ut mat till föräldralösa
barn. En av dem vi besökte var en 15-årig tjej
som lever ensam. Hennes föräldrar dog, då
hon var mycket liten, så hennes äldre bror har
tagit hand om henne under alla år, men nu är
han i Cape Town och studerar. Denna dag gav
intryck som man sent glömmer. Vi fick även
se Themba sjukhuset och Mphumalanga College of Nursing, sjuksköterskeskolan som
Barbro Fritz har varit med att starta. Nu har
skolan 950 studenter.

Linnéa och Lennart Karlsson med Gugu som
deltar i det sociala arbetet.

Global Leadership Summit – Internationell
ledarkonferens
Efter dessa mycket innehållsrika dagar i
White River flög norrmännen, danskarna,
Margreth och jag till Johannesburg, där vi
skulle delta i Global Leadership Summit.
Temat för konferensen var ”Leading like Moses and building like Nehemiah”. Vi var 150
sjukvårdsarbetare från 55 olika länder samlade. Konferensen inleddes på söndag med ett
besök på HCFI:s Hebron. En plats, dit man
kan komma för att bedja och gå olika kurser
i HCFI:s regi. Bibelstudierna utgick från Nehemjas tre första kapitel. Kapitlet för dagen
lästes högt två gånger. Därefter reflekterade
man över texten enskilt, för att sedan berätta
detta för sin kamrat. Därefter fick jag berätta
för min kamrat vad denne hade delgett mig.
Ett sätt att läsa Bibeln tillsammans som kan
rekommenderas i andra sammanhang.
Ledningen delgav hur man tänker omorganisera HCFI. Eftersom varje land har haft
sin egen organisation försöker man samordna
organisationen. Ett internationellt team skall

stödja de nationella förbunden. De nationella
förbunden som består av sjukvårdsarbetare
skall sträva efter att samarbeta med olika lokala kyrkor och bilda team. För att underlätta
samarbetet skall de olika nationella förbunden
delas in i åtta språkgrupper. Vid behov skall
varje förbund i de olika språkgrupperna få
hjälp och support av personal från HCFI.
Man har också satt upp gemensamma mål
för HCFI i stort som skall vara uppfyllda
2020.
Vi i Norden diskuterade målen och kom
fram till att vår situation är olik många andra
länders, då vi har en fungerande sjukhuskyrka
och kommunal hemsjukvård, men att det
finns mycket vi kan göra genom kyrkorna då
det finns många ensamma och behövande i
vårt samhälle. Och att diskussionen bör fortsätta lokalt i våra olika grupper. Detta var
några glimtar från en mycket innehållsrik resa
som jag är mycket tacksam att jag fick vara
med om.
Anita Andersson

Den nordiska gruppen vid en gudstjänst.
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Kära återseenden
Jag har haft den stora förmånen att besöka
Sydafrika igen och det känns som ett privilegium. När HCFI inbjöd till sin ledarkonferens
och det blev klart att några här uppe från
Norden skulle resa kom önskemål om att man
ville se lite mer av landet.
Medan de andra reste vidare till ledarkonferensen i Pretoria stannade jag kvar i White
River där jag bott och arbetat i 8 år på Themba Hospital. Jag bodde hos Linnéa och Lennart Karlsson som ni, Hälsnings läsare, känner.
Det är ett beundransvärt arbete som vännerna
Karlsson har gjort och gör.
Jag var en eftermiddag på Nursing College,
och fick träffa rektorn och en lärare, Idah Mashile. Idah var med i den första gruppen av 16
studenter som började skolan den 15 okt
1974. En annan av den gruppen har också varit lärare men just gått i pension. Idah hade
haft två klasser inne den dagen för tentamen
och hade bett båda grupperna vara kvar en
stund så hon fick presentera mig, som ”Min
första lärare”. Jag var ensam lärare de två månader som läskursen varade. När de sedan
skrev sin slutexamen, det var 15 kvar, klarade
alla sig och två fick ”honour”, alltså väl god-

Barn serveras mat efter gudstjänsten.
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känt. Därnere presenteras alla resultaten i tidningarna och med det resultatet fick skolan
redan från början ett gott rykte. (Jag var bara
med på skolan i två år så jag tar inte åt mig
äran). Det som är roligt är att skolan vuxit
otroligt under de här 40 åren. Nu har man
950 studenter och mycket snart kommer den
att vara knuten till ett nytt universitet som
byggs i Mphumalanga regionen!! Ni kan förstå, kära läsare, att jag gladdes. 1998 började
Hälsohögskolan i Jönköping ett lärarutbyte
med Medunsa Universitetet i Pretoria dit jag
var den förste som fick åka och sedan 2000
har man haft både lärar- och studentutbyte
också med skolan i Mphumalanga.
Jag träffade 2 till av mina första studenter
och flera andra som jag arbetat tillsammans
med. Allt gjorde resan till ett mycket kärt
minne. Jag hann att vara med på två gudstjänster och fick glädjas åt att Guds församling lever. Mission är inte förgäves och jag
känner stor tacksamhet till Gud att också jag
fått vara med i Hans tjänst några år. Det är
bara NÅD.
Barbro Fritz

Barbro Fritz och socialarbetaren Gugu med
några av de 15 föräldralösa barn som en
ensamstående kvinna valt att ta hand om.

KRISOS 20 år
24 maj firade KRISOS, vår systerförening i
Danmark, 20 år. Festligheterna hölls i Kjellerup, Jylland. Undertecknad och Barbro Fritz
var med som representanter från SKSF.
Morgonandakten hölls av Anne Marie
Winther. Merete Simonsen höll i lovsången
tillsammans med Britta Eckhardt.
Britta Eckhardt, sjuksköterska på Hospice
i Fredrikshamn talade om andlig omsorg och
att be med och för patienterna. Hon har varit
med om flera gånger då patienter bett henne
att be för dem. Det finns färdiga böner som
t ex Fader vår som man kan använda. Den

Inga Sørig och Britta Eckhardt.

och även andra böner finns i Psalmboken. Det
går även bra med fria böner. Man bör känna
sina begränsningar och vid behov tillkalla en
kollega eller en präst.
Barbro Fritz var även inbjuden för att berätta om sin kallelse som missionär i Sydafrika.
Vi gratulerar våra vänner till de 20 åren, och
önskar dem Guds rika välsignelse i fortsättningen.
Margréth Jansson

Inger Ebbesen, KRISOS ordförande.
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Sjukhuskyrkan

Nätverk för Sjukhuskyrka och teologer
inom palliativ vård
Nätverket är i första hand ett samtals- och informationsforum på nätet. För närvarande
finns det ett 30 tal medlemmar. Egentligen är
alla som arbetar inom kyrkan med intresse för
den palliativa vården välkomna.
Även om inte man vill vara med i Nätverket
så tag gärna kontakt med mig.
Andlig och existentiell omsorg inom Palliativ vård är idag något som också Socialstyrelsen betonar vikten av. Inom Sjukhuskyrkan
så är det och har varit en av våra huvuduppgifter.
Nätverket är också en del av NRPV (Nationella Rådet för Palliativ Vård) där undertecknad är medlem i och tillika kontaktperson för
Nätverket. NRPV är en obunden ideell organisation bestående av samtliga yrkesföreningar och nätverk inom palliativ vård i Sverige.

Här är ett par nätadresser som kan vara bra
att ha:
http://www.nrpv.se
http://www.sjukhuskyrkan.se
Brittmari Godman, sjukhuspräst

”Många anställda inom Sjukhuskyrkan och teologer som har sin huvudsakliga tjänst inom
palliativa verksamheter och hospiceavdelningar, arbetar ensamma eller i små team och
Nätverket vill därför också vara ett stöd, stärka sammanhållningen och medverka till att
synliggöra deras arbete inom den palliativa vården.” (www.nrpv.se)

Sjukvårdsgruppen på Jesusmanifestationen i Stockholm
Vi har ett sjukvårdstält bakom stora scenen
och vi får besök mest hela tiden. Det händer
att vi får skicka efter ambulans och polisen
samarbetar med oss när tåget går ute på stan.
Annars är det värktabletter, skavsårsplåster
och vatten som går åt mest. Ibland kommer
någon in och behöver ligga ner på vår brits.
En del glömmer att äta, så vi har lite frukt och
godis också. Vi går ut i Kungsträdgården två
och två så att folk ser att vi finns. Många frågar
vad det är som pågår i Stockholm denna dag.
Hälsningar Ingrid Rydell
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Bön

Vi ber och tackar tillsammans
Tacka för:

Bed för:

• De kristna studentföreningarna
• Alla som står upp för de sjuka, svaga och de
utstötta i Sverige och utomlands
• Jesusmanifestationen, alla som står upp för
sin kristna tro
• Korset i de nordiska flaggorna
• Bönegemenskapen i SKSF, Bönegrupper/
Bönetrio

• Arbetsplatserna under semesterperioderna,
semestervikarier och andra som arbetar
• Regering, riksdag och andra i beslutsfattande
ställning
• Frågan om samvetsfrihet
• Dem som är förföljda för sin tro och övertygelse
• Bönegrupper/Bönetrio på alla arbetsplatser
inom vård och omsorg

Annonsera i Hälsning!
Du når en engagerad skara kristen vårdpersonal
och stöttar samtidigt SKSF:s viktiga arbete.
Kontakta oss för mer information!

Biblar och NT på många olika språk
ʹƟůůŵǇĐŬĞƚďƌĂƉƌŝƐĞƌ͘
 
 
EŝƐĐŚĂĚĞEdĨƂƌĞǀĂŶŐĞůŝƐĂƟŽŶ͙
  

ŝŬĞƌďŝďĞů͕<ǀŝŶŶŽďŝďĞů͕


Vårdbibel, Streetbibel,
DĞƚĂůďŝďĞůŵŇ͘


dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϬͲϲϳϭϬϯϰϬ

 

ǁǁǁ͘ũĞƐƵƐďƵƟŬĞŶ͘ƐĞ
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Föreningsnytt

Årsmöte i Eksjö
Återigen har det varit högtid när vi har fått
samlas till årskonferens med SKSF, denna gång
på Eksjö camping helgen 11-13 april.
Marianne Boo, sjuksköterska, barnmorska, missionär, bibellärare och pastor, var talare på flera av samlingarna. Talare var även
Josefine Svensson, läkare från Eksjö.
Marianne Boo talade över ämnet ”Jesus
som förebild”. Vid den första samlingen på
fredagskvällen frågade hon oss som lyssnade
om vi hade eller hade haft några förebilder i
livet. Själv hade hon haft sin far som en stor
förebild; en person som man kunde lita på och
som var intresserad av människors väl både
andligt och lekamligt. Han var politiker och
en bekännande kristen. Marianne läste flera
intressanta bibelställen där det berättas om
Jesu omfattande verksamhet där han hade
mycket folk omkring sig och ändå såg enskilda personer. I Matt 9: 9-26 berättas om två
exempel på att Jesus kunde lämna de många
för att hjälpa någon som behövde honom genast, någon som hade stora behov. Den ena

Nia Lindström tackar Marianne Boo och överlämnar en Vårdbibel.
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personen var synagogföreståndaren som bad
för sin dotter, den andra kvinnan som lidit av
blödningar i 12 år. Båda fick uppleva under.
Jesus kunde också dela människors sorg,
något som berättas i Joh. 11, där Jesus delar
sorgen med Marta och Maria.
Jesus visade sig beroende av människor
och deras gåvor. I Joh. 12 berättas om hur
Maria smörjer Jesu fötter med nardusolja och
sedan torkar fötterna med sitt hår. Marta tjänade också Jesus med praktiska ting. Lukas
(8:1-3) beskriver hur några kvinnor tjänade
Jesus med sina ägodelar. Jesus vill lära oss att
ta emot och inte bara ge ut.
Jesus var också en förebild när det gäller
det goda samtalet. Exempel på detta är berättelserna om Emmausvandrarna, samtalet med
Nikodemus och mötet med kvinnan vid Sykars brunn. Jesus var ledd av den Helige Ande
när han kom in i samtalen, därför blev det
varsamt och äkta och han berörde den djupaste kärnan och behovet hos människorna.
På lördagskvällen talade Josefine Svensson
om hur Gud från tidiga barnaår hade lett
henne till att bli läkare, hur Gud hade varit
med i studier och tentamina. Hon visade också bilder från Kongo Kinshasa, ett land som
hon hade besökt några gånger. Ett av besöken
i Kongo gjordes tillsammans med en familj
som intresserade sig för landet eftersom en
släkting för mycket länge sedan hade varit
missionär där. Familjen var inte kristen men
en av sönerna som var allvarligt sjuk tog emot
Kristus och lät döpa sig. Familjens besök resulterade i en bok som innehåller både missionärens dagbok och de sentida familjemedlemmarnas upplevelser från resan (bokens titel
”Kongorummet”).
Josefine hade till lördagskvällen inbjudit
några ungdomar som spelade och sjöng lovsånger med oss. Gruppen hade det finurliga
namnet ”Fem bröd och två fiskar”.
Något som är särskilt uppmuntrande med

s

Musiker från Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

SKSF:s samlingar är tillfällena till bön och förbön. Vi brukar ju praktisera ”bönetrio” och
det ger så mycket. Även under denna konferens gavs det rikliga tillfällen till bön och förbön.
På söndagen var det gudstjänst i Missionskyrkan i Eksjö. En underbar gudstjänst med
nattvardsfirande som leddes av Josefine Svensson. Vi fick lyssna till en mycket stark predi-

kan av Bo Forsberg från Diakonia. Behoven i
världen är oerhört stora men det sker också
uppmuntrande saker och sakta, sakta får
människorna det bättre. Gudstjänsten avslutades med gemenskap vid kaffeborden där vi
fick mer information om Diakonias arbete.
Anita Gustafsson

Nurses Christian Fellowship
International i Finland

SKSF-samling i
Allianskyrkan Jönköping

inbjuder till en gemenskapsdag
i Helsingfors

måndagen den 15 september 2014 kl 18.00

lördagen den 27 september 2014

Mer information hittar du på:
www.kristenivarden.se

Bilder från Sydafrika
Linnéa och Lennart Karlsson medverkar
Kaffe och smörgås serveras
Välkomna!

I samband med resan till Sydafrika
för Global Leadership Summit och
besöket på Hebron överlämnades en
svensk Vårdbibel till Erasmia Grim.
Den finns nu i House of prayer for
all nations på Hebron.
Erasmia sa: “Hälsa hem till Sverige
och alla vännerna i SKSF. Sverige har
en speciell plats i mitt hjärta.”
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Föreningsnytt

Sveriges Kristna Sjukvårdsförbunds
Årsberättelse för 2013
2013 började med HCFI:s Europeiska bönevecka. 7-12 januari var deltagare från flera
olika länder samlade i Greystones, utanför
Dublin, på Irland. Vi var tre deltagare från
SKSF: Ingrid Rydell, Margréth Jansson och
Barbro Fritz.
Lördag den 16 mars hade vi vårt årsmöte
på Elisabethgården, Stockholm. På förmiddagen föreläste Gertrud Storsjö om Österländska religioners inflytande i vården. Björn
Stockman, omsorgsofficer i Frälsningsarmén,
höll i en andakt som avslutade dagen.
Fredag den 12 april var det en samling i
Pingstkyrkan Bottnaryd tillsammans med
Streetchurch och Streetchurch bikers, med anledning av arbetet med Vårdbibeln. Kvällen
avlutades med en bönenatt för Europa, vården
och omsorgen i Sverige och Vårdbibeln.
Lördagen den 27 april firade Kristna Läkare och Medicinstudenter sitt 75-årsjubileum. Vår ordförande Margréth Jansson fanns
med som representant för SKSF, för att gratulera och lyckönska våra vänner i KLM. Temat
för deras konferenshelg på Kåfalla var ”Kraft
att tjäna”.
Måndag den 27 maj inbjöd Anebygruppen
till en samling i Anderstorps gamla skola. Föreläsare den kvällen var sjuksköterskan Gunnar Svensson, Eksjö, som talade under temat
”Att leva med cancer”.
Lördagen den 18 maj var det dags för Jesusmanifestationen i Stockholm. Vi var flera
från SKSF som var med och gick i bönetåget
på eftermiddagen och sedan stannade för att
vara med på gudstjänsten i Kungsträdgården.
På förmiddagen var det i Citykyrkan ett seminarium om Jesus i vården, där också undertecknad fanns med bland de medverkande.
Seminariet spelades även in och har sedan
bl.a. visats på den kristna TV-kanalen Kanal
10.
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28-30 juni hade vår systerförening KFH i
Norge konferens. Barbro Fritz och undertecknad fanns då med bland deltagarna. Tema var
”En oföränderlig Kristus i en föränderlig värld.”
Under Almedalsveckan, Visby, Gotland,
var några av oss där. Det fanns flera seminarier och föreläsningar som berörde vård och
omsorg. Det var flera som handlade om kristen tro. Ett av de seminarier som var på missionsbåten Elida deltog undertecknad i. Det
spelades in, och har senare visats på den
kristna tidningen Världen idags hemsida bl.a.
Vi var några som även gick runt och pratade
med folk i stan, och fick många intressanta
samtal.
Under flera av de kristna sommarkonferenserna fanns det SKSF-medlemmar med där,
som hade med sig tidningar och annan information om SKSF och Vårdbibeln. För den
som vill vara mer synlig i ett sådant sammanhang finns T-shirts med texten ”Kristen i Vården”.
29 augusti – 1 september hade vi våra gemenskapsdagar på det vackert belägna Fjällsätra, Undersåker. Medverkade med sång och
tal på temat ”Ett hållbart liv” gjorde tre trevliga herrar boende i trakten: Urban Widholm,
Anders Silfverdal och Olof Holmgren. En utflykt gjordes till bl.a. Njarka sameby där vi
fick en inblick i samernas situation förr och
nu. På söndagen knöt Nia Lindström ihop dagarna.
Måndag den 9 september hade vi en samling i Allianskyrkan, Jönköping, där Linnéa
och Lennart Karlsson visade bilder från SydAfrika och berättade om arbetet de står i.
Torsdag den 10 september anordnade SKSF
tillsammans med Sjukhuskyrkan i Örebro en
samling i Sjukhuskyrkans lokaler. Camilla
Börjesson visade bilder och höll en intressant
föreläsning på temat ”Vård, ormsorg och

s

tröst i livet slutskede, med Mercy ships i VästAfrika”.
Söndag den 20 oktober uppmärksammades på olika sätt Healthcare Sunday – Bön för
vård och omsorg – i många kyrkor. De flesta
av dem som uppmärksammade det bad den
färdigskrivna bönen under söndagsgudstjänsten. En del hade något drama eller någon som
arbetar inom vården som medverkade på
något sätt.
Onsdag den 23 oktober fick Nia Lindström
och undertecknad förmånen att vara med
under två timmar i ett direktsänt TV-program
på Kanal 10. Intervjun har efter önskemål
sedan sänts i repris vid flera tillfällen.
Torsdag den 31 oktober inbjöd Margareta
Kjellerstedt Bottnaryds- Jönköpings- och Anebygrupperna till bön hemma hos sig.
Torsdag den 7 november träffade Nia Lindström och undertecknad några sjuksköterskestuderande i Pingstkyrkans cafe i Jönköping.
Måndag den 11 november besöktes utställningen ”Livsrum”, om funktionshindrades
vardag, och det gjordes ett studiebesök i Sjukhuskyrkan Växjö.
Måndag den 18 november inbjöd vår kontaktperson i Uppsala till en träff för sjuksköterskestuderande. Sjuksköterskan Katharina
delade med sig av sina erfarenheter.
I mitten av december kom Vårdbibeln ut.
Den har tagits fram i samarbete med KLM
och Bible for the Nations. Det var många som
gav den till vänner och kollegor som julklapp.
Många ex har sedan delats ut, och det har
kommit positiv respons både från människor
som gett bort biblar och människor som tagit
emot. Vi tror att den kommer att betyda mycket

för enskilda, vården och i samhället i stort.
SKSF:s styrelse har samlats flera gånger
under året och däremellan haft kontakt via
e-post och telefon. Styrelsen har sedan årsmötet 2013 bestått av undertecknad, Barbro
Fritz, Inga-Maj Filipsson, Majken Hagvil Svensson, Vivianne Eriksson, Ingrid Rydell, Inger
Karlsson och Anita Andersson.
Bönegrupper och ett antal bönetrio runtom
i landet har samlats regelbundet under året för
att be för Vården och omsorgen i Sverige.
Bönegemenskapen når även utanför vårt
lands gränser. Det nordiska bönebrevet har
skickats ut en gång i månaden till dem som
önskat det och ”Trumpet call” från HCFI har
även det skickats ut regelbundet.
Vi ser tillbaka på ett år då vi fått möjlighet
att på olika sätt samarbeta och dela gemenskap med våra syskonorganisationer inom
Norden men även med andra kristna organisationer som delar våra värderingar. Det är en
tillgång att bygga nätverk och stötta varandra.
Flera av våra äldre medlemmar har under
2013 fått sluta sitt strävsamma liv här på jorden. Vi tackar Gud för deras ljusa minnen och
vad de fått betyda för SKSF, de sista åren speciellt genom sina böner. Vi ber även om nya
medlemmar som på olika sätt vill stötta och
vara en del av SKSF i den viktiga uppgift som
vi har, att vara en kristen röst inom vård och
omsorg.
Jag vill personligen rikta ett tack till varje
medlem för stöd och för det du gör där du är.
Kom ihåg att du är värdefull!
Margréth Jansson
Ordförande

Ekonomirapport 2013
Inkomster år 2013
Gåvor till SKSF + medlemsavgifter
Gåvor till HCFI
Till Lennart Karlssons arbete
Konferenser
Till vårdbibeln
Summa

86 055
600
2 640
8 960
43 150
141 405

Utgifter år 2013
Tidn. HÄLSNING + hemsidan
74 738
Lennart Karlssons arbete
2 640
Plusgirot, porto, telefon, kontorsmaterial 4 284
Resekostnader
4 742
Konferenser
9 485
Monter på läkarstämman 2012
5 400
Övriga kostnader
500
Betalt till Vårdbibeln
43 150
Summa
144 939
Årets underskott
- 3 564
Summa
141 405
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B-POST

Begränsad Eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Maria Norberg, nyutexaminerad specialistundersköterska
i avancerad omvårdnad och palliativ vård
Varför har du valt att gå denna utbildning?
2 frågor Jag har arbetat som undersköterska i många år, mest inom äldreomsorgen, och har länge känt en
längtan efter att utvecklas i min yrkesroll. I denna studieform kunde jag både arbeta och läsa
samtidigt, vilket gjorde att steget till att påbörja
en utbildning var lättare att ta. Vård i livets slutskede har alltid ingått som en naturlig del i mitt
arbete och att lära mig mer om detta kändes helt
rätt. De här två åren har varit fantastiskt roliga
och lärorika (och ibland jobbiga). Jag har fått
mycket ny kunskap, nya vänner och fått chansen
att ta del av andras erfarenheter och dela med
mig av mina. Jag är mycket glad och tacksam
över att jag antog denna utmaning.
Hur tror du att du och dina studiekamrater kan
göra skillnad?
Palliativ vård är en mycket viktig del av vården.
Att få vara med i en människas sista tid i livet
och få hjälpa till att göra den till en fin tid känns
som ett ärofyllt uppdrag. All ny kunskap tillsammans med våra tidigare kunskaper och erfarenheter, inspirationen vi har fått har gjort oss väl

KFH Norge 70 år
Lovisenberg Menighetshus, Oslo
Lördagen den 6 september 2014

Anmälan senast 15 augusti 2014
via e-post till: kfhelse@getmail.no
Konferensavgift: 200 kr
Lunch + festmiddag: 350 kr
Mer information hittar du på:
www.kfhelse.no
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Maria Norberg.

rustade för att göra skillnad i den Palliativa vården. Jag hoppas och tror att jag och mina fina
studiekamrater tillsammans kan få vara med och
lyfta den Palliativa vården på våra arbetsplatser,
belysa hur viktig den är och kunna inspirera våra
arbetskamrater, så att vi tillsammans kan höja
nivån. Jag/vi brinner för detta nu!

Healthcare Sunday –
Bön för vård och omsorg
Söndagen den 19 oktober
Planera in det redan nu!

