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Ordföranden har ordet

Hej kära SKSF-vän,
Jag hoppas du har fått tillfälle att njuta av den
svenska sommaren! Kanske du har deltagit i någon
konferens, varit på husvagnssemester med familjen, besökt vänner, eller är en av dem som jobbat
hela sommaren.
SKSF har inte haft någon utställningsmonter i
sommar, men vi är flera som har haft våra t-shirts
med texten ”Kristen i vården” på oss då vi besökt
konferenser, och på så sätt försökt synas för att få
kontakt med människor och berätta om SKSF. Det
har blivit en del intressanta samtal också om att
vara kristen i vården och vad det kan innebära.
Själv har jag träffat både människor som jobbat i
vården tidigare men kanske gått i pension eller av
olika anledningar bytt yrke, dem som jobbar inom
vården eller omsorgen och även en del som läser
till något vårdyrke. De flesta av dem jag pratat
med har uttryckt att de känner att de som kristna
har en speciell uppgift där de finns på jobbet, både
i kontakt med patienter, anhöriga och kollegor. Att
tron är en tillgång, och att det är viktigt att be före
sin arbetsdag var något som flera nämnde. De som
sett Vårdbibeln har uttryckt att det är bra att den
nu finns också som ett redskap att bekänna sin tro
och att vittna för sina arbetskamrater.
Jag har fått frågan varför vi inte är ute mer med
information om SKSF. Vi vill gärna komma ut på
fler ställen, men har begränsade möjligheter, speciellt då det oftast är ganska höga kostnader för
att hyra en monter. Om ni i din kyrka ska ha något
arrangemang som du tror skulle passa speciellt för
våra medlemmar i SKSF, så tipsa oss gärna om det.
Kanske vi skulle kunna annonsera om det i Hälsning och på vår hemsida mot att vi får finnas på
plats och informera om SKSF? Likaså tar vi gärna
emot tips om du vet någon som kan tänka sig att
vara med och sponsra oss.
På framsidan av detta nummer av Hälsning är
det en bro. ”Som en bro över mörka vatten, vill
jag bära dig”. Texten kommer från en sång som
många av oss känner igen. När jag gick i grundskolan sjöng vi den på engelska i skolkören. Just
då tänkte jag inte så mycket på vad texten innebar,
men sedan har jag med tacksamhet upplevt många
gånger att jag har varit buren av Jesus, och av
andra. Flera exempel på hur det kan vara i livet
finns uppräknade i de olika verserna av sången. Jag
vet inte hur ditt liv ser ut, men jag vet att vi alla
behöver Jesus och att vi behöver varandra. SKSF
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vill uppmuntra till bönegemenskap och till att
stötta varandra och andra där vi finns i vardagen.
Gud välsigne dig där du är!

?

Vänliga hälsningar

Margréth Jansson
ordförande
kristenivarden@telia.com

Bilden på detta nummers framsida är tagen någonstans i Sverige. Kan du gissa var? Skriv i så fall ner
det på ett papper eller vykort tillsammans med ditt
namn och din adress och skicka det sedan till SKSF.
Adressen finner du nedan. Några av de rätta svaren kommer att belönas med något som kommer
på posten. Du kanske har ett personligt vittnesbörd som du vill dela, ett exempel då du själv har
varit buren. Skriv då ner det och skicka i ett kuvert
till SKSF, gärna tillsammans med ditt tävlingssvar!
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Alltmer våld riktat mot de kristna
Vi hör dagligen rapporter från olika delar av världen och den senaste tiden har det varit mycket
som handlat om Syrien och Irak. Ibland känns det långt borta, men vi har grannar, arbetskamrater,
klasskamrater och andra vänner som har anhöriga och nära vänner som finns i de utsatta områdena.
Marlene, undersköterska på ett äldreboende i
Småland

Mounirah, undersköterska på äldreboende i
Småland

Vad har du som kommer från detta område att
säga om situationen?
- Jag är från Irak. Det har varit mycket krig
även tidigare i området, men det har nu blivit
alltmer riktat mot kristna. Man dödar männen först, för att det inte ska bli fler kristna.
Många har begravts levande. Man dödar även
kvinnor och barn.

Vad har du att säga om situationen i området?
- Jag kommer från Syrien. I staden Raka bodde vi tidigare både muslimer och kristna tillsammans. Mycket har nu förändrats. Sedan
ISIS tagit över staden har deras svarta flagga
hissats där. 80% av de kristna har antingen
flytt eller mördats. Kvinnor får endast visa
ögonen och männen får inte raka sig. Små
barn lärs hur man mördar och att det står i
Koranen att man ska mörda kristna. Ungdomar får droger så de inte ska känna något då
de mördar. De kristna mördas t.ex. genom
halshuggning.

Har du några släktingar där som är drabbade?
- Ja, min syster har fått fly och finns just nu i
Turkiet. Hon har tidigare hjälpt sin dotter
med familj mycket, men fick nu skiljas från
dem. FN har hjälpt många att fly. Dottern har
fyra barn, och den yngsta som är endast fyra
månader gammal har inget pass, och därför
kunde de inte komma över gränsen. Vi har
inte kunnat få någon kontakt med min systerdotter. Min man har också nära släktingar
där. Det är svårt för många och vi försöker
bidra så gott vi kan med kläder och pengar.
Många familjer har blivit splittrade. Ibland
kan det vara någon som inte kan följa med
och som man inte vill lämna ensam, och då
får någon i familjen stanna kvar. Det kan t.ex.
vara någon som är sjuk.
Hur påverkar allt detta dig?
- Det påverkar hela familjen, och då även
mina flickor. Vi mår inte så bra, även om vi är
tacksamma att vi få vara här i tryggheten i
Sverige. Man ser bilder därifrån och hör om
massavrättningar.

Har du några släktingar som finns i det drabbade området?
- Ja, min syster och hennes man och deras tre
små barn finns där. De har ingen telefon, så
det går inte att få kontakt med dem.
Hur påverkar detta dig?
- Det känns oroligt. Det gör ont. Det går inte
att beskriva.
Låt oss be och visa omsorg om våra bröder och
systrar som lider, och inte heller glömma dem
som vi har i vår nära omgivning som också är
berörda av det som händer. De behöver känna
vårt stöd.

”Det känns oroligt. Det gör ont. Det går inte att beskriva.”
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Tro i vardagen

Gud utrustar oss på olika sätt genom hela livet
”O Herre visa mej din väg, O Herre visa mej
din väg, och låt din Andes ljus lysa klart för mej.
O Herre visa mej din väg”.
Den här sången sjöng jag och min evangelistkompis ofta i början på 80-talet. Gud hade
kallat oss ut i församlingstjänst. Vi var beroende av Guds ledning och hjälp.
Redan som ung tonåring anade jag att Gud
hade en speciell uppgift för mej. Min dröm var
att bli sjuksköterska och när breven från vår
missionär, Marianne Boo, lästes upp gav det
inspiration till tankar att jag kanske skulle bli
missionär. Bönen att Gud skulle visa mej sin
väg blev intensivare när slutet av gymnasietiden nåddes. Men jag upplevde att Jesus sa:
”Var lugn, jag ska leda dej och visa min plan
för dej”. Jag flyttade hemifrån och fick jobb
som undersköterska på ett sjukhus i Småland

Miriam Karlsson.
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och jobbade där under 2 år. Livet lekte och jag
trivdes på arbetsplatsen. Under den här tiden
började Gud tala till mej att jag skulle göra
något annat. Jag tyckte det var bra som det
var men ju mer tiden gick så kändes det inte
rätt och jag blev mer och mer rastlös. På Nyhemsveckan 1980 sa jag till Gud att ”OK jag
gör som du vill men nu får du öppna dörrarna”… På hösten deltog jag i en månads bibelskola i Göteborg. Där fick vi som var
intresserade att gå ut i församlingstjänst prata
med en pastor om våra tankar inför framtiden. Sista veckan på bibelskolan fick jag och
en annan tjej förfrågan att tillsammans börja
som evangelister på 3 skärgårdsöar. Vi skulle
jobba med barn och ungdomar men även
medverka på gudstjänster. I januari nästkommande år flyttade vi ut på skärgårdsön så

”Jag har upplevt att kallelsen att tjäna Gud har alltid funnits där men
miljön och redskapen hur jag ska tjäna honom varierat.”
långt västerut vi kunde komma. Det var kallt,
snöigt och en helt ny miljö. Inte bara glädje
och dans på rosor men Gud hjälpte och välsignade. Psalm 139 vers 9 lästes ofta. Där står
det: ”gjorde jag mig en boning ytterst i havet
så skulle där din hand leda mej och din högra
hand fatta mej”. Jag visste att Jesus var med
oss. Efter 1½ år flyttade vi till Småland och
fortsatte att sjunga och tala om Jesus med
både stora och små människor.
En dag kom jag till ett av de större vägskälen i mitt liv. Jag träffade en kille som jag
blev kär i. Skulle jag gifta mej och lämna
evangelisttjänsten? Någon påstod att det var
fel men när vi bad över det kände vi Guds frid
i våra hjärtan. Jag började jobba i vården
igen, vi fick tre barn att ta hand om, var engagerad i församlingen och livet rullade på.
En dag skadade jag mej i nacken och förstod
att jag inte kunde fortsätta att arbeta med mitt
dåvarande arbete. Då började Gud tala att nu
var det dags att läsa till sjuksköterska. Många
var argumenten till varför jag inte kunde göra
detta; tre barn att ta hand om, lång resväg till
skolan med förvärrad värk i nacken. Samma
vånda som när Gud kallade mej att tjäna som
evangelist upplevdes nu igen. Efter flera samtal med Gud föll det ena argumentet efter det
andra bort och frid uppfyllde hela min kropp
och själ och jag kände att allt kommer att
ordna sej. Behövde inte vänta på intagningsbeskedet utan jag kände en så stark förvissning att jag kommit in på utbildningen. Det
var tre kämpiga år med mycket arbete, lite
sömn och tårar ibland. En gång när det var
extra kämpigt bad jag att ”Gud, om du inte
har glömt mej så låt någon höra av sig och
fråga hur jag mår”. På kvällen ringde en församlingsvän bara för att han kände att han
skulle ringa och höra hur jag mådde…
Som färdig sjuksköterska fanns det många
arbetsplatser att välja på men jag upplevde att
Gud ville ha mej på akutmottagningen. I vården får vi inte evangelisera. Trots detta har jag
fått tillfällen att peka på Jesus. Att möta människor med livshotande tillstånd, akut kris och

sorg är inte alltid lätt men Jesus har varit vid
min sida och jag har fått förmedla frid och ro
i en kaotisk tillvaro.
Med mitt vittnesbörd vill jag visa på hur
Gud vill leda och visa oss sin väg om vi vill
följa honom. Som ung önskade jag att Han
skrivit med eldskrift på väggen hur jag skulle
göra inför olika vägval. En pastor sa i sin predikan att ”Gud visar oss sin väg genom att ge
frid”. Det har jag upplevt många gånger. När
Hans frid infunnit sig har det känts som att
man får ett inre lugn och allt kommer ordna
sig. En del anser att har man fått en kallelse
att gå ut i församlingstjänst så bryter man den
kallelsen om man slutar. Jag har upplevt att
kallelsen att tjäna Gud har alltid funnits där
men miljön och redskapen hur jag ska tjäna
honom har varierat. De människor jag möter
idag i mitt arbete, all nöd, skulle jag aldrig
möta i en församlingstjänst. Gud utrustar oss
på olika sätt genom hela livet. Både när vägen
är lätt att vandra eller fylld av svårigheter får
vi erfarenheter som Gud kan använda i mötet
med människor. Till dig som känner igen dej
i det jag beskrivit vill jag bara säga att det är
spännande att följa Jesus. Det är inte alltid
den lättaste vägen men Han har lovat att alltid
vara med, ge kraft och bära när jag själv inte
orkar gå. Han har positiva överraskningar.
För några år sedan kände jag mej trött och sliten. Jag bad att Gud skulle göra något nytt i
mitt liv. När ett erbjudande kom att jobba
några månader i turistkyrkan på Teneriffa
kunde jag inte tacka nej. Det var ju det jag
bett om och det blev en intressant upplevelse
med både rekreation och arbete.
Min man och jag har nyligen firat vår 30åriga bröllopsdag. Vi försökte då tänka på
något speciellt som hänt varje år. När vi tänkte tillbaka och såg händelseutvecklingen blev
jag så tacksam. Jag såg hur olika händelser
som, när de hände, var svåra men senare hade
varit vägskäl som lett till något bättre.
Miriam Karlsson, Bockara
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Student

Intervju med sjuksköterskestudenten Corinne
Vem är du?
Jag heter Corinne och är en 21-årig tjej från
Västerås.
Har du något speciellt intresse eller någon
hobby?
Några av mina intressen är att umgås med familj och vänner, läsa och promenera. Om jag
hade möjlighet skulle jag börja rida islandshäst igen.
Vilken termin läser du?
Jag läser femte terminen på sjuksköterskeprogrammet i Jönköping.
Varför valde du att läsa till sjuksköterska och
varför just i Jönköping?
Så länge jag kan minnas har jag velat bli barnmorska och då krävs först en utbildning till

sjuksköterska. Allteftersom studierna fortlöpt
har jag fått ett större intresse för sjuksköterskeyrket. Jag vill göra något meningsfullt, lockas av att arbeta med människor, och tycker
att människokroppen är väldigt intressant.
Varför jag valde högskolan i Jönköping beror på att den är en av de främsta högskolorna
i landet när det gäller internationellt utbyte.
Har du någon dröm eller speciell önskan för
framtiden och ditt yrkesliv?
Min dröm har alltid varit att utbilda mig till
barnmorska och få jobba med livets mirakel.
Graviditet och förlossning fascinerar mig oerhört och jag ser fram emot att möta människor i samband med några av de mest betydelsefulla händelserna i deras liv. Att få arbeta
inom den friska delen av vården känns också
lockande, även om barnmorskeyrket dessutom innefattar gynekologisk ohälsa.
Du läste utomlands i våras. Var?
I våras läste jag en termin av min utbildning
på North Park University i Chicago. Några
andra sjuksköterskestudenter studerade i Kanada, Storbritannien, Vietnam och Australien.
Varför?
Att få åka på utbytesstudier har i flera år varit
en liten dröm för mig eftersom det känns som
en rolig och lärorik utmaning. Jag valde USA
därför att det är ett spännande land som jag
ville bilda mig en egen uppfattning om. Dessutom ser jag mycket amerikansk film och gillar det engelska språket.
Något speciellt du vill berätta?
Jag är speciellt glad över att jag fick åka på en
missions- och volontärresa till Mexiko samt
läsa en kurs om graviditet och förlossning.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen
fick jag bland annat se mina första förlossningar och det kommer jag alltid att bära med
mig.
forts sid 12

Corinne.
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Föreningsnytt

Sommarträff i Jönköping
I början av juni hade SKSF en samling inför
sommaren. Vi höll till i en fin samlingssal på
Rosenlund i Jönköping, inte så långt från där
vår kassör Inga-Maj Filipsson bor.
Vi var ca 25 personer och Lennart och Linnéa Karlsson var med, som de brukar den här
tiden då de är hemma i Sverige över sommaren. Men denna gång var det inte de som berättade om sitt liv, utan Barbro Fritz. Hon har
ju också arbetat i Sydafrika, liksom Lennart
och Linnéa.
Barbro berättade hur hon redan som barn
kände kallelse att bli missionär. Hon skrev i
en uppsats i skolan att hon skulle bli missionär
och för att göra nytta skulle hon utbilda sig
till sjuksköterska. Så småningom gick hon på
sjuksköterskeskola och blev klar 1956.
1959 åkte hon ut till Sydafrika och arbetade bl.a. på Themba Hospital i White River.
Första gången stannade hon 5 år, utan hem-

Barbro Fritz berättar.

resa. Alliansmissionen stod som utsändare.
Barbro var ute i flera perioder och hon berättade om Guds hjälp och ledning bl.a. med ett
bilköp. Hon behövdes också som barnmorska, men där kände hon sin begränsning och
skaffade sig också denna utbildning.
År 1974 startades en sjuksköterskeutbildning på Themba med 16 studenter i första
kullen. Barbro var ensam lärare den första läskursen. Skolan växte år från år och i dag har
man 950 studenter där. 1998 började Hälsohögskolan i Jönköping ett samarbete med
Sydafrika, först med Medunsa universitetet i
Pretoria och senare med skolan vid Themba
med utbyte av både studenter och lärare.
Det var intressant att lyssna till Barbros berättelse, och jag har bara gett några glimtar.
Irene Skagerö

Lennart Karlsson, Göran och Maj Filipsson och Linnéa
Karlsson, som alla bidragit med minnen från Sydafrika
i boken Återblickar.

Vår ordförande Margréth Jansson har läst
två år 50 % på Yrkeshögskolan och var färdig specialistundersköterska inom avancerad
omvårdnad och palliativ vård före sommaren.

Nu har vår vice ordförande Nia Lindström
börjat en utbildning på högskolan för att
läsa till specialistbarnsjuksköterska. Vi önskar henne lycka till med studierna!
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Föreningsnytt

KFH:s 70-årsjubileum i Oslo 6 september 2014
Vi var tre från SKSF som var med då KFH
firade 70 år. Ett 40-tal personer kom till jubileumsfesten som hölls på Lovisenbergs äldrecenter i Oslo. Temat för dagen var: ”I tacksamhet för det som varit och med visioner för
framtiden”. KFH:s ordförande Kristina Berg
Torskenæs hälsade oss välkomna. Förutom
sång och musik hölls en jubileumsprolog skriven av Grete Finsrud. Den knöt an till KFH:s
motto: Ni är världens ljus och jordens salt.
På förmiddagen fick vi lyssna till ett föredrag av Tove Giske. Ämnet var ”Jesus som
källa och förebild”. Hon utgick från frågorna:
”Känner vi tiden vi lever i?” ”Följer vi med i
tiden vi lever i?” Hon citerade från en artikel
i tidningen Vårt Land, där det stod att religionen har gått från att vara en förklaring av tillvaron till att bli en vald hobby. Förut var det
Gud som valde människan, men nu är det
människan som väljer Gud. Tron har blivit

en privatsak. Hon tog även upp tankar kring
vår gudstjänst, på söndagen i kyrkan och där
vi finns i vardagen. Du kanske är den ende
Jesus som patienter, anhöriga och kollegor ser.
För att kunna ge ut behöver vi fyllas på. Jesus
är den källa där vi kan hämta kraft. Han sa
att han är livets bröd och livets vatten. (Joh
6:35, 4:10). Vi behöver både bröd och vatten.
Jesus är även vår förebild. Han är väldigt
praktisk, ser till vår kropps behov, bryr sig, är
personlig (Luk 18:35-43). Att fråga är nyckeln. Våra öron, ögon, händer och fötter är
viktiga. Vi kan ibland bli så överväldigade av
behoven att vi behöver be om hjälp att prioritera (Ef 2:10).
På eftermiddagen talade Sigmund Danielsen över ämnet: ”Att ta vara på sig själv och
andra.” Det är viktigt att våga vara sårbar och
ha någon som man kan prata om allt med,
t.ex. en mentor eller vägledare. Om man möforts sid 12
Kristina Berg Torskenaes är förstelektor på högkolan Diakonova. Hon har forskat i andlig omsorg. Tidigare var hon undervisningsledare på
Salemkirkens bibelskola. Kristina är ledare för
KFH sedan fem år tillbaka.
Sigmund Danielsson har bl.a. utbildning i diakoni och familjeterapi. Han arbetar som själavårdare och dikonikonsulent i Normisjon, och
undervisar även i kristen självavård på Diakonova. Sigmund är också ledare för Fermeta, resurscenter för själavård och vägledning.
Tove Giske är försteamanuens på Haraldsplass
diakonala högskola. Hon forskar och undervisar, med särskilt fokus på andlig omsorg. Tove
är även vicepresident i Nurses Christian Fellowship International.

Huvudtalarna Kristina Berg Torskenæs,
Sigmund Danielsen och Tove Giske.
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Mona Johansson som själv är vårdlärare tog
tillfället att på fredagen göra ett studiebesök på
högskolan Diakonova, där Kristina arbetar.
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Ett fängslande engagemang
Skara stift hade tusenårsjubileum i slutet av
augusti och firade med många programpunkter i Skara. Många aktiviteter pågick samtidigt
på olika platser i staden. I domkyrkan fanns
möjlighet att lyssna på sång och musik samt
delta i olika mässor. Det fanns flera scener där
man kunde lyssna på konserter, föredrag om
olika verksamheter inom kyrkan samt förkunnelse utifrån olika teman. Utställningsmontrar
fanns runt domkyrkan med representanter för
kyrkans engagemang inom olika områden
som t.ex Sjukhuskyrkan, S:t Lucas, Sensus
samt Andlig vård i Kriminalvården. Eftersom
jag inte visste så mycket om kyrkans arbete
inom kriminalvården, så tog jag tillfället i akt
att få information om verksamheten. Diakonen Karin Berg berättade om sitt arbete som
häktes- och fängelsediakon i Mariestad. På
olika anstalter och häkten i Sverige arbetar

cirka 150 själavårdare: präster, pastorer, diakoner och imamer. Själavårdarnas uppgift är
att möta de intagnas behov av personliga samtal och vägledning i etiska och existentiella
frågor. De främsta uppgifterna är den enskilda
själavården samt att ordna gudstjänster. En
annat viktigt uppdrag är frivilliga besöksgrupper där tillfälle ges för samvaro och samtal om
allt mellan himmel och jord. Besöksgrupperna
leds av frivilligarbetare som upplever besöken
som meningsfulla och viktiga där det i första
hand handlar om att vara sig själv. Besöksgrupperna upplevs som ett ”fängslande engagemang”. Avslutar med Hebréerbrevet 13:3
där det står: ”Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem”.
Mona Johansson

Mona Johansson.
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Bön

Bön – där striden utkämpas
Bönen har en central plats inom
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, och just nu läser vi i styrelsen boken BÖN – där striden
utkämpas. Boken är skriven av
Broder Andrew och Al Janssen.
Det är en bok som vi varmt vill rekommendera dig också att läsa. I
den finns många nycklar till ett
fungerande böneliv, och hur man
kan påverka sitt samhälle, sin nation och världen. Den passar både
att läsa enskilt och att använda i
en bönegrupp. Några citat ur boken: ”Genom
förbönen ger Gud var och en av oss en personlig inbjudan att bli djupt engagerade i arbetet
för andra människors bästa.” (Richard J Fos-

ter) ”En hel nation skulle kunna
ändra riktning genom att en enda
människa säger till Gud: Hur skall
du då rädda ditt namns ära?”
På boken baksida står det så
här: ”I denna bok får du ta del av
både praktiska och bibliska lärdomar om bönens verkliga effekt från dem som förföljs för sin tro på
Jesus. Du kommer att förstå att det
är i bönen som den verkliga striden
utkämpas.”
Man kan beställa boken från
Open Doors Sverige, tel 019-310 500, eller
Nya Musik, www.nyamusik.se. Fråga annars efter den i den kristna bokhandel du har
i närheten.

Bönegrupper
Det finns bönegrupper runtom i landet där
man ber för vården och omsorgen. En del
träffas på arbetsplatsen eller i sjukhuskyrkans
lokaler. Vi vet om en del grupper men förstår
att det finns fler som vi inte vet om. Önskvärt
vore att det fanns en bönegrupp eller bönetrio
på varje arbetsplats. Du som är med i en sådan grupp får gärna höra av dig. Kanske du

har en hälsning från er grupp, vill dela någon
erfarenhet som kan vara till uppmuntran för
andra? Ni kanske har plats för fler i gruppen?
Det kan ju finnas någon på din ort som gärna
skulle vilja vara med. Hör gärna av dig till
SKSF och berätta. Använd gärna kontaktformuläret på hemsidan eller skriv ner några
rader och sänd det med posten.

Vi ber och tackar tillsammans
Tacka för:

Bed för:

• Vård- och omsorgspersonal som är ljus och salt
• De kristna studentföreningarna
• Bönegemenskapen i SKSF, bönegrupper/
bönetrio
• Alla som står upp för de sjuka, svaga och de
utstötta
• Korset i de nordiska flaggorna

• Dem som förföljs för sin tro
• Frågan om samvetsfrihet
• Bönegrupper/bönetrio på alla arbetsplatser
• Regering, riksdag och andra i beslutsfattande
ställning
• All vård- och omsorgspersonal
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Ebola-viruset sprider sig i Sierra Leone
Följande hälsning har kommit genom kontakter i det internationella förbundet HCFI som
SKSF är en del av.
Vår nation Sierra Leone gränsar till Guinea
och Liberia. I dessa två närliggande nationer
startade utbrottet av ebola i februari i år. På
grund av vår egen nationella brist på beredskap har vi fått utbrott av viruset från dessa
två nationer. På två månader har nu viruset
smittat omkring sju hundra personer och över
tre hundra har redan dött. Omkring hundra
av de döda är sjukvårdspersonal. En kollega
till mig som var den enda virusspecialisten i
landet ledde kampen, men har nu dödats av
detta virus. Just denna vecka förlorade jag
min egen konsultläkare på det nationella remiss-sjukhuset. Vi har även förlorat några

släktingar. Ebola fortsätter att sprida sig, och
mitt hjärta känns så tungt nu. Nationen är
präglad av rädslan för detta dödliga virus. Vi
är i ett nationellt offentligt nödläge. Det finns
flera karantänområden och man får förflytta
sig i begränsad omfattning. Jag kunde inte
delta i den regionala konferensen på Elfenbenskusten, som jag hade planerat. Vårt enda
hopp står till Gud. Flygningar har också varit
kontrollerade och begränsade. Vi är engagerade i fasta och bön. Vi ber nu även er att tillsammans med oss ropa till Gud om nåd och
hjälp.
Tack och Gud välsigne er
Dr Adrian

HCFI:s Europeiska bönevecka 2015
2015 års bönevecka kommer att hållas 5-10
januari, 2015.
Mötesplatsen ligger i Serbien, Sremski Karlovci, en förstad, ungefär 10 km från staden
Novi Sads centrum 80 km från Belgrad. Det
är en lugn plats, 500 m utanför staden alldeles
vid stranden av floden Donau och vid foten

av berget Fruska Gora.
Det går buss från flygplatsen ”Nikola
Tesia” i Belgrad till huvudjärnvägsstationen
och busstation i Belgrad där tåg eller bussar
avgår till Novi Sad/Subotica och vidare till
Sremski Karlovci. Möjligheter finns att ordna
transport från flygplatsen för en grupp eller
individuellt om det krävs.
Kostnad för veckan meddelas senare.
Välkommen till Serbien 2015!
Klara Kisgeci Dudas

Åre Fjällsätra – Där du “Bara Kan Vara”
Förbön för Klara Kisgeci Dudas vid HCFI:s bönevecka på Gullbrannagården 2014.

Trädgård, Inredning mat och hotell
www.arefjallsatra.se • info@arefjallsatra.se • 0647 305 05
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Healthcare Sunday – Bön för vård och omsorg
Söndagen den 19 oktober ber
vi speciellt för vård och omsorg. Om du inte redan har
gjort det, så är det nu dags att
prata med din pastor eller
andra som sköter planeringen
för gudstjänsterna i din församling så ni får med det på något sätt den söndagen.
Kanske du kan få möjlighet att berätta något om SKSF
eller hur det är att vara kristen inom vården. Det finns
många olika sätt att uppmärksamma denna söndag. Exempel på hur andra har gjort: drama, intervjuer av vårdpersonal eller personer som på olika sätt behövt vård
själva, delat ut blommor till arbetskamrater och berättat

att just den söndagen ber vi i min kyrka för dig och
andra som jobbar inom vården och omsorgen, gjort speciell inbjudan för vård och omsorgspersonal till den
gudstjänten. På en del äldreboenden har man i samband
med andakt som kyrkan haft där också bett den färdigskrivna bönen som du kan hitta i mitten av denna tidning. Den har även använts i många kyrkor, bönegrupper
och även privat i hemmen.
Hoppas du också vill vara med och speciellt be för
vård och omsorg söndagen den 19 oktober! Tillsammans kan vi göra skillnad!
Du kan hitta mer information och även material att
skriva ut på vår hemsida: www.kristenivarden.se

forts fr sid 6 Intervju med Corinne

Har du många kristna studiekamrater?
Jag har närmare tio studiekamrater som delar
min tro och förra hösten var jag med och startade upp högskolans kristna studentförening,
som bland annat ber tillsammans varje vecka.

Jag tycker att det är enkelt att vara kristen
sjuksköterskestudent, men som färdig sjuksköterska tror jag att det kan bli en utmaning
att stöta på situationer i yrket där man vill
dela med sig av sin tro eller be för patienter,
men begränsas av lagar och regler.
Har du någon bibelvers som betytt speciellt
mycket för dig som du vill dela med dig?
En gammal släkting skickade med mig Ordspråksboken 16:3 inför mina studier, men annars tycker jag att Psaltaren 23 är väldigt bra.

Hur är det att vara kristen sjuksköterskestuderande?

”Befall dina verk åt Herren, så har dina planer
framgång.” (Ordspråksboken 16:3)

Vad betyder din tro för dig?
Jag är uppvuxen i en kristen familj och skulle
säga att min identitet, självkänsla och trygghet
bygger på min tro. Gud ger mening till mitt
liv och är den viktigaste källan till glädje och
kraft.

forts fr sid 8 KFH:s 70-årsjubileum
ter andra sårbara människor och deras nöd
kan det bli för mycket att bära själv, och det
är inte bra om frun eller familjen måste ta
emot allt. Något annat som han talade om är
att när man frågar hur någon mår är det viktigt att det inte är ens egna behov att berätta
som gör att man ställer frågan. Man bör även
ta sig tid att stanna upp och lyssna till svaret
på frågan, annars kan personen vara mer
sårad då man går därifrån, och blir sluten.
På kvällen var det dukat till fest. Efter den
goda måltiden höll Kristina B-T ett föredrag
utifrån sin forskning om andlig omsorg.
Temat var: ”Nycklar till andlig omsorg”. Hon
har fått flera artiklar publicerade i detta ämne.
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Det var intressant att lyssna till det hon hade
att säga, men vi refererar inte det just nu. Vi
har nämligen kallat henne som talare till vår
årskonferens på Hjälmargården i april 2015,
då vi hoppas att många av er vill komma. I
slutet av kvällen framfördes gratulationer och
lyckönskningar till KFH för framtiden. Vi
passade då på att framföra hälsningar vi fått
med oss och gratulerade från SKSF. Barbro
läste en bibelvers: ”och jag är övertygad om att
han som har börjat ett gott verk hos er också
ska fullborda det till Kristi Jesu dag" (Fil 1:6).
Margréth Jansson, Barbro Fritz och Mona
Johansson

Några röster om Vårdbibeln
Ett stort tack till alla er privatpersoner som gett/ger gåvor till Vårdbibeln och till alla sponsorer
som bidragit genom bland annat annonser! Tack alla ni som är med och på olika sätt ser till att
vård- och omsorgspersonal får varsin Vårdbibel! Som en uppmuntran till er får ni nu ta del av
något av den respons som kommit.
”

”Jag gav en Vårdbibel till en av mina arbetskamrater före jul. Det har lett till flera fina
samtal.”
”

”Bönerna i Vårdbibeln som jag fick av en
nära vän har betytt mycket för mig. Under
en jobbig period har de hjälpt mig att sätta
ord på det jag känt.”
”

”Jag fick en Vårdbibel av en jobbarkompis
före jul. Jag är inte van att be, men har faktiskt testat ett par av bönerna som finns i
den.”

Saline-kurs
KriSoS i Danmark inbjuder till en
”International Saline” - kurs
Lördag den 18 oktober 2014 Kl. 10-17
Kursen är tänkt som en hjälp att dela
sin tro naturligt i vardagen.
Pris för hela dagen: 300 danska kronor
(arbetsmapp ingår)
Anmälan senast 10 oktober 2014
till Kai: kai@krisos.dk
Mer information hittar du på: www.krisos.dk
Ankomst fredag den 17 oktober kl 17-18.
På fredagskvällen är det vänskapsafton och
introduktion inför lördagens kurs.
Mat och kaffe serveras.
Privat inkvartering.

”Min moster gav mig en Vårdbibel. Efter att
ha läst alla livsberättelserna, ville jag veta
mer. Nu går jag en Alphakurs tillsammans
med min granne, som har frågat mig flera
gånger om jag vill följa med till hennes
kyrka”.
”

”När jag bad en av bönerna som finns med i
Vårdbibeln blev jag fri från min panikångest”.
”

”Jag fick en Bibel när jag konfirmerades,
men har inte läst den på många år. När jag
fick en Vårdbibel från en av mina arbetskamrater läste jag först berättelserna i den.
Nu läser jag Lukas evangelium. Det är berättelser som jag känner igen sedan jag var liten
och gick i söndagsskolan”.
”

”Vårdbibeln är ett bra redskap att bekänna
sin tro för arbetskamraterna. Jag har gett
flera av mina arbetskamrater en Vårdbibel,
och det har bara varit positiva reaktioner.”
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Samvetsfrihet diskuterades under Almedalsveckan
Det så kallade ”barnmorskefallet”, där barnmorskan Ellinor Grimmark förlorade tre jobb
därför att hon inte ville utföra aborter, har
väckt debatt i Sverige. Provita har engagerat
sig i fallet på både svensk och europeisk nivå.
Debatten om samvetsfrihet i den svenska vården hettade till ordentligt i sommar. Under Almedalsveckan arrangerade Provita och Liv&
Rätt ett flertal seminarier där samvetsfrihet i
den svenska sjukvården diskuterades.
Det är viktigt att framhålla att Europarådet
slagit fast att rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal när det gäller abort och dödshjälp är
en mänsklig rättighet. Abort och dödshjälp
har moraliska dilemman som ingen kan sopa
under mattan. Frågan aktualiserades i Europa
för bara några månader sedan när det belgiska
departementet antog en skrämmande lag om

dödshjälp för barn. Ska inte en sjuksköterska
eller läkare ha rätt till samvetsfrihet i dessa
fall, det vill säga rätt att säga nej till aktiv
dödshjälp av ett litet barn som är obotligt
sjukt?
Nästan alla länder i Europa utom Sverige,
har rätten till samvetsfrihet inskriven i den nationella lagen. I Norge, dit barnmorskan Ellinor nu pendlar för att arbeta, är det en
självklarhet att barnmorskor, läkare och sjuksköterskor har rätt till samvetsfrihet. Det
borde vara självklart även i Sverige.
Ruth Nordström
VD Provita
Du kan läsa mer på:
www.provitasweden.org

Höstläsning!
I boken Återblickar ger Linnéa och Lennart
Karlsson tillsammans med ett antal missionärskollegor många minnesbilder från en lång gärning i missionens och missionssjukvårdens
tjänst i Sydafrika.
En intressant och gripande inblick i livet i ett
land långt borta – och ändå så nära.
Boken kostar 200 kr plus frakt
Köp boken på www.kristenivarden.se
PS. En bra julklapp till din släkting eller vän
som är intresserad av mission!

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

Har muslimer och kristna samma Gud?

I mars månad 2013 var jag på en resa i Abudabi och Dubai, två av sju emirat som utgör
Förenade Arabemiraten. När jag kom hem fick
jag frågan om kristna och muslimer tror på
samma Gud. Mitt svar blev ett snabbt nej för
jag tror inte att det är så, men låt mig förklara.
Först av allt vill jag säga att jag är övertygad om att det finns många ärligt sökande
inom alla religioner. Men när vi ser på vår bild
av Gud så stämmer den inte överens så att vi
kan säga att vi tror på samme Gud.
Den kristna tron säger att det finns en Gud.
Gud är skaparen av universum och benämns
i bibeln som Far. Gud är enligt kristen tro en
god och kärleksfull far för hela skapelsen.
I bibeln benämns Gud även som Frälsaren.
Gud har genom Jesus Kristus blivit människa
i Jesus Kristus. Så öppnade Han en väg för oss
till att leva i Hans gemenskap här på jorden,
men även efter att livet på jorden tagit slut.
När du tror och tar emot Jesus Kristus som
din frälsare, ger den kristna tron löfte om att
du är Guds barn.
När Gud inte kunde vara kvar här i Jesus
Kristus längre kom han till oss genom Anden.
Det står i bibeln att på den första pingstdagen
kom Guds Ande över hela skapelsen. Kristen
tro säger att Anden är Gud närvarande här
och nu. Genom Anden kan Gud vara närvarande överallt samtidigt. Att Gud är Ande gör
att Gud är närvarande hos oss. Är Gud inte
Ande är Han inte här hos oss. Då är Gud där
uppe eller där borta på någon annan plats.
Den stora skillnaden är att Gud i kristen
tro är frälsaren som kommit som människa

”Den stora skillnaden är att Gud
i kristen tro är frälsaren som
kommit som människa och
stannat kvar hos oss genom
den helige Anden. Den guden
finns inte i islam.”

och stannat kvar hos oss genom den helige
Anden. Den guden finns inte i islam. Där behöver människan prestera godhet och trohet
för att om möjligt nå upp till Gud. I kristen
tro handlar det om att vända om med hela sitt
liv till Gud och bli Hans barn av nåd. Att följa
Jesus som är den gode herden som ger sitt liv
för fåren. Den avgörande skillnaden ligger i
den urkristna bekännelsen av Jesus Kristus som
Herre. Herre är ett ord som är översatt från
grekiskans ”kyrios” (nya testamentets grundspråk är grekiskan). Där betyder ”kyrios”
Gud. Kristen tro bekänner att Jesus är Gud,
medan islams tro säger att han är en profet
bland andra profeter.
Pelle Marklund, pastor i Östadkullebygdens
Frikyrkoförsamling

Sjuksköterskor sökes för studentkontakter
Vi söker sjuksköterskor på de olika studieorterna
runtom i Sverige, som kan ha kontakt med sjuksköterskestuderande, och träffa dem 1-2 gånger per termin. Du som kan tänka dig att engagera dig i detta
kan höra av dig via e-post till Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund: kristenivarden@telia.com
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B-POST

Begränsad Eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

SKSF, c/o Margréth Jansson
Smedhemsv. 19, Ryd, 565 97 Bottnaryd

Handfasta vänner
De hjälpte alltid varandra
från tiden då de var mycket små
utan att någonsin klandra
eller den andre missförstå.

Darrhänta blev de med åren
men alltid tillsammans som förut.
Men intet kan utplåna spåren
trots att åldern tar sin tribut.

Blev bördan för tung för den ena
hjälpte den andra genast till.
Att krafterna så förena
blev framgångens säkra sigill.

Hjälpe oss Herren att vandra
i dessa hjälpande händers spår
och alltid hjälpa varandra
i dagar som kommer och går.

Som ler och långhalm var båda
alltid beredd att hjälpa varann
alltid på vakt vid våda
i vänskap oskrymtad och sann.

Det vore väl något att önska
i denna själviska tid.
Då skulle väl jorden grönska
och människorna fyllas med frid.

I sorger och glädje lika
delade allting som vänner gör.
Vänskapen aldrig gett vika
den håller helt visst tills de dör.

Bo Johnson, Japanmissionär
Hämtad ur diktsamlingen
Tårars kristaller

Biblar och NT på många olika språk
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”Det passerar fler
människor genom
sjukhusets dörrar än
genom kyrkans.”
Francis Grim

