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Ordföranden har ordet
Kära SKSF-vän

Med anledning av att vi sedan sist har firat jul
och innan nästa nummer av Hälsning hinner
fira påsk, vill jag nu i årets första nummer av
Hälsning börja med att citera några välkända
ord från Bibeln och dela några tankar. På framsidan finns en bild som togs i Pingstkyrkan i
Jönköping en söndag i januari. Tro, hopp, och
kärlek står det där på scenen. Tro, hopp och
kärlek hör ihop och är alla ord som jag tycker
på något sätt berör oss inom SKSF. De har på
olika sätt aktualiserats och talats om senaste
tiden i konferenser inom HCF och i olika kyrkor där jag varit och nu vill jag dela några tankar jag fått utifrån det. ”Nu består tron,
hoppet, kärleken, dessa tre, men störst är kärleken.” (1 Kor 13:13) Många tänker på vigseltal när man läser denna vers, och visst är
det fint när två människor älskar varandra
och lovar varandra trohet, men ingen har någonsin älskat någon så som Gud har älskat
och älskar oss människor. ”Ty så älskade Gud
världen att han sände sin ende son…”. (Joh
3:16) Guds kärlek är gränslös, den räcker till
för alla och den tar aldrig slut. Som människor har vi våra begränsningar och är definitivt inte felfria. Vi människor sårar varandra,
ibland medvetet och ibland utan att ens veta
om det. En del människor har blivit sårade så
många gånger att de tappat all tillit till andra
människor, och allt kan verka helt meningslöst
och hopplöst. De kan även ha tappat den tro
de haft på Gud. Jag vill dela ytterligare några
bibelversar med er. ”Välsignad är vår Herre
Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse
från de döda fött oss på nytt till ett levande
hopp.” (1 Petr 1:3) ”Och till hans namn ska
folken sätta sitt hopp.” (Matt 12:21) ”Detta
hopp har vi som ett tryggt och säkert själens
ankare.” (Hebr 6:19)
När jag var liten och gick i söndagsskolan
sjöng vi en liten sång som flera av er kanske
känner igen: ”När det stormar, när det stormar, när det stormar runtomkring mig. Han
är stark när jag är svag. Han hjälper mig att
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ta nya tag, när det stormar, när det stormar,
när det stormar runtomkring mig.”
I höstas var jag på en samling i Bottnaryd
Pingstkyrka för att se på de fina bilder som
naturfotografen Reine Johnsson från Nässjö
visade där. (Han visade även bilder då vi hade
vårt 60-årsjubileum i Mullsjö.) Den kvällen
medverkade även Christer Åberg från Äng.
Han sjöng en del sånger och delade även med
sig av en del personliga erfarenheter. Det jag
speciellt fastnade för var en händelse efter det
att hans fru dog i cancer, och han blev ensam
med sin lilla dotter. Även om hans fru varit
sjuk en tid och han visste att hon nu hade det
bra så var ju sorgen och saknaden stor och
livet kändes tungt. Han tappade även lusten
att sjunga. Då bad hans dotter honom att han
skulle sjunga ”Imse vimse spindel”. När han
sjöng om spindeln som klättrade upp för träden och sedan spolades bort, och om solen
som steg upp och torkade bort regnet och hur
spindeln klättrade upp igen, blev den ett tilltal
forts. nästa sida
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”Nära varandra”
Nätverket för Samlevnad och sexualitet (NfS)
har beslutat att producera och distribuera sin
första skrift Nära varandra i maj 2015. Ett upprop har gått ut till samtliga kristna friskolor
för förköp av detta 32-sidiga häfte. Det handlar om att på sikt skapa ett fullständigt material i samlevnad och sexualitet till grundskola
och gymnasium som även visar på faktorer
som trohet och kärlek i nära relationer. Ting
som är en förutsättning för den långsiktiga
hälsan för våra barn och unga, vilket idag är
svårt för dagens skolor att få tag på. Var gärna
med och be för detta. Våra barn och barnbarn
behöver få reda på en sanning byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet som håller
och bär och inte enbart uppmuntras till riskforts. fr. föregående sida
till honom från Gud in i den situation han befann sig i. Gud är personlig, och använder
olika människor, även de små barnen och
enkla barnvisor. Även om vi är kristna kan
livet ibland bli tungt, men vi har ändå ett
hopp, och när vi är svaga då vet vi att han är
stark. Vi får luta oss mot honom, kasta oss i
hans armar. Jag vill även citera en rad ur en
annan barnsång: ”Min båt är så liten och
havet så stort, men Jesus har fattat min hand.
Nu styr han båten….” När man är ledsen och
rädd är det gott att hålla en hand, och den
bästa hand vi kan sträcka oss efter är Jesu
hand. Vi kan alla hamna i situationer där vi
känner att vi inte har kontroll och vi inte tror
oss klara av. Vi är färdiga att ge upp eller har
kanske redan gett upp, men han ger aldrig
upp. Det hopp vi har i Kristus kan vi även få
dela med oss av till andra som är utan hopp.
Med Guds hjälp, fyllda av Guds kärlek, kan
vi även helt utan ord, få återspegla Jesus.
Ingen är för liten, utan alla är vi viktiga och
får vara med. Vi kan få sträcka ut en hand till
någon som är rädd eller ledsen. I en annan

beteenden som riskerar djupa
sår både kroppsligt och själsligt.
Johan Semby
Ögonläkare, ordförande för
KLM, ordförande för Nfs
I Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS)
finns flera kristna organisationer representerade, bl.a. Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
(SKSF), Kristna Läkare och Medicinstudenter
(KLM), Svenska evangeliska alliansen, Kristna
friskolerådet, Katolska kyrkan, EFS, Oasrörelsen och Clapmaninstitutet. Nätverket vill verka
för en sund vägledning kring sex, relationer och
samlevnad.

barnvisa som jag sjöng som barn började texten så här: ”Ingen är för liten för att hjälpa
till.” Jesus vill möta dig och han vill använda
dig där du finns, oavsett var du befinner dig i
livet. Du har en uppgift oavsett om du arbetar,
är sjukskriven, eller är arbetslös eller om du
är pensionär. Kom ihåg att du är kallad och
värdefull!
Jag hoppas vi ses på Hjälmargården 10-12
april! Den kommer att handla om andlig omsorg och om hur vi som kristna kan se till hela
människan, vara ljus och salt i vardagen, och
hur vi alla kan få vara delaktiga i detta. Varmt
välkommen!
Vänliga hälsningar

Margréth Jansson
ordförande
kristenivarden@telia.com
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Saline Process
Jag hade hört mycket positivt om Saline Process från andra, men detta var första gången
jag själv kom i kontakt med kursen. Att under
några dagar få undervisning, och det tillsammans med kristen sjukvårdspersonal från Sverige och resten av Norden var en stor glädje.
Det är alltid en styrka och uppmuntran att få
möta andra med liknande yrkesbakgrund och
som delar samma tro.
Undervisningen i Saline Process var tydlig
och lätt att ta till sig, och fokuserade på hur
vi som personal i sjukvården kan ta vara på
och bemöta patienters livsfrågor och sökande

efter svar. Genom att se var i denna pågående
vandring människor befinner sig kan man bemöta dem och stödja dem på olika sätt. Kursen gav också praktiska råd kring hur man
kan dela sin tro på ett respektfullt och ödmjukt
sätt.
En grundpelare som betonades genom hela
kursen var också att se att allt vilar på att Gud
redan arbetar i våra egna och andra människors liv, där vi befinner oss, och att vi får
möjlighet att vara en del av det verk Han redan påbörjat.
Jessika Pahlm, AT-läkare

Salinekurs i Danmark 21-23 jan 2015
Det var en härlig grupp som samlades på Færgelundens Motel & kursuscenter, Jægerspris,
i Danmark. Organisationerna som var representerade var SKSF, KriSoS, KLM, KFH, NCF
och vi som deltog kom från Sverige, Norge
och Danmark. Undervisade gjorde Alet Uittenbogaard från Holland. Saline Process är en
träningsmetod i evangelisation utvecklad av

Alet Uitenbogaard undervisade.
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International Health Services (IHS), speciellt
anpassad för hälso- och sjukvården. Metoden
undersöker hur vårdpersonal kan ha en inverkan för Kristus genom att vara salt och ljus på
sin arbetsplats. Under dessa dagar i vårt underbara grannland blev vi undervisade, tränade och vägledda i hur vi som personal i
vården kan bedöma en patients andliga tillforts. nästa sida
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Vårdbibeln som Jul- och Nyårsgåva
I Jönköping fick vårdpersonal en Vårdbibel
som jul- eller nyårsgåva. Drygt 250 ex delades
ut dagen före julafton och 100 ex dagen före
nyårsafton. Personalen önskades samtidigt en
God jul respektive ett Gott nytt år. Det var
medlemmar från SKSF, Streetchurch och en

kristen bikerklubb som var engagerade vid
dessa tillfällen och de flesta av dem de mötte
var positiva och tog emot en Vårdbibel. Vi
hoppas dessa Vårdbiblar ska bli till välsignelse.
s8

Vårdpersonal i Jönköping fick Vårdbibeln som Jul- och Nyårsgåva.

forts. fr. föregående sida
stånd. Vi behöver se till hela människan, både
till ande, själ och kropp. Den helhetssyn som
finns i våra hälso- och sjukvårdsföreskrifter
inkluderar ju också att patientens fysiska, psy-

Nia Lindström får sina intyg.

kiska, sociala och andliga/existentiella behov
ska tillgodoses. Varför är tro så viktigt i hälsooch sjukvården då? Som sjukvårdspersonal
möter vi så många sjuka människor, människor som är mer sökande och mottagliga än
friska, och som vill ha svar på livsfrågor. De
frågar och söker svar. Där finns vi och kan
svara och dela med oss av vår tro och vårt
hopp. Det var mycket inspirerande för mig att
få vara med på kursen och nu önskar jag och
planerar att få vara med och dela med mig av
detta till våra kollegor i Sverige. Även att få
samarbeta om detta med våra kristna medbröder och -systrar i KLM.
Nia Lindström, sjuksköterska
Vice ordförande i SKSF
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Böneveckan 2015 i Serbien
I år arrangerades HCF:s bönevecka av Klara
och Emil i Serbien. HCF:s bönevecka har hållits i ett flertal år i olika länder i Europa, och
2014 hölls den på Gullbrannagården, Sverige.
I år var vi inkvarterade i hotellet Dunav i Sremski Karlovci vid Donaus strand och som ligger
ca 2-3 mil från Novi Sad, Serbiens andra stad.
Deltagarna kom från 11 olika länder i Europa. Vi var fyra från Sverige och allt som allt
31 personer med ett åldersspann från 25 till
96 år. Trots denna åldersskillnad kände vi en
fantastisk gemenskap i samtal och bön. Alla
behövs antingen som förebedjare, mentorer
eller vårdare av olika kategorier till välsignelse
för patienter. Vi är ett i Kristus.
En eftermiddag hade vi en utflykt då vi
bl.a. besökte St. Marys Chapel of Peace. I denna byggnad hölls den första diplomatiska rundabordskonferensen i Europa 1698-99 och ett
fredsavtal undertecknades att det aldrig mer
skulle bli krig i Europa. Men 1719 belägrade
turkarna Kir med en här på 200 000 soldater

medan serberna hade en armé på 20 000. Då
slaget skulle ske den 5 augusti föll ett flera dm
tjockt snölager. När turkarna såg detta flydde
de, då de ansåg att de kristnas Gud hade visat
sin makt på detta sätt och islams utbredning
stoppades den gången. Än idag firas den 5 augusti i Serbien. Serbiens historia är kantad av
många blodiga och hemska krig och därmed
ett stort lidande för folket. Man menar att man
än idag brottas med stolthet och oförsonlighet
som ger en hämndmentalitet. Vi bör bedja för
Serbien att en försoningens och förlåtelsens
ande kommer in och välsignar landet.
Temat för böneveckan var COMPASSION
(kan översättas med medkänsla, medlidande,
barmhärtighet). Jesus är vår förebild. I Matt.
14:14 står det om Jesus: ”När han steg iland
fick han se en stor skara människor, och han
fylldes av medlidande med dem…”, i Luk.
7:13:” När Herren såg henne fylldes han av
medlidande med henne.”
Vi hade ett digert program med undervis-

Greg Leavers, lovsångledare och Jeff Dyas, en av de ansvariga för det europeiska böneteamet.
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ning, bön och lovsång. Vi sjöng både mer och
mindre kända lovsånger. Till den förstnämnda
kategorin hörde ”O, store Gud…”, en sång
som är känd över hela världen. Vi bad alla tillsammans, ibland på engelska, ibland på våra
egna språk, vi bad i smågrupper på 3-4 personer och vi bad i ”landgrupper”, dvs. svenskar bad i egen grupp liksom schweizare,
danskar osv. bad i sina grupper.
Många böneämnen fanns givetvis. Här
nämns några:
- Våra respektive länder, särskilt värdlandet
Serbien
- Vårdpersonal i stort och särskilt yngre,
yrkesaktiva, som vi kan stötta på olika sätt.
De vi känner personligen nämnde vi särskilt vid namn inför Herren
- Olika ledare för vårdpersonal
- Eboladrabbade länder
Några av de tankar som framkom i undervisningen och under bönen:

Marilyn Rollier från Schweiz undervisar.

- Den Helige Ande kan hjälpa oss att visa på
Gud inte bara i ord utan också i handling
så att vi blir till välsignelse både för enskilda personer och för samhället
- Vi ska vara med och bygga relationer mellan människor. Relationer är Guds eget
system, Han som är både Fader, Son och
Helig Ande.
Vi studerade särskilt berättelsen om ”den förlorade sonen” och det förhållande far-son som
där skildras. Vi är Guds älskade barn. Gud är
så personlig att Han kallar oss vid namn (Jes.
49:1).
Vi samtalade om hur man som vårdpersonal kan sprida kunskap om Guds rike. Margréth från Sverige berättade då att man i
Jönköping, Malmö och Lund hade stått utanför sjukhusen och erbjudit Vårdbibeln till förbipasserande vårdpersonal. Hundratals biblar
delades ut på det sättet.
Ett viktigt inslag i vår samling var när pastorn DUSAN BERETI från den evangeliska
församlingen i Novi Sad, tillsammans med två
unga medlemmar från samma församling besökte oss. Under århundraden har ledordet för
Serbien varit HÄMND. Stadsnamnet Novi

Deltagarna från Sverige.
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Bön för våra serbiska vänner.

Sad, där pastorn arbetar, betyder ”nytt liv”
eller ”ny vingård” och har en duva i stadsvapnet som visar på en ny fredlig tid. Detta, menade pastorn, ska den kristna församlingen
proklamera genom att vara Jesus-lärjungar.
Intresset för den kristna tron är, enligt våra

serbiska vänner, inte stort i landet efter ett
ganska långt kommunistiskt styre, men vi
mötte hängivna kristna som vill förändring.
Anita Andersson
Majken Hagvil Svensson

Böneveckan 2016 hålls i Frankrike. Klara Kisgeci Dudas lämnar över ansvaret till de franska deltagarna.
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Bön för Sverige 2015
Behoven är stora för sjukvården i Sverige idag.
Jag är så tacksam att Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund vill börja det nya året med bön
för sjukvården från norr till söder, för hela
Sverige. Tack för att ni ber för Norrland –
Lappland under januari, Norrbotten under
februari och Västerbotten under mars månad.
Vi har stora behov av vårdpersonal. Till exem-

pel stängs vårdavdelningar på grund av personalbrist. Då är det gott att få komma överens om att be och få lägga sjukvården i Sverige
i Jesu händer. ”Bed så skall ni få...”
Herrens rika välsignelse och varma hälsningar till er alla
Eivor Holmlund, Umeå

Bön för vård och omsorg i Sverige 2015
Under 2015 ber vi oss genom Sverige, från
norr till söder enligt följande:
Januari: Lappland
Februari: Norrbotten
Mars: Västerbotten
April: Jämtland
Maj: Ångermanland
Juni: Härjedalen, Medelpad, Hälsingland
Juli: Dalarna, Gästrikland
Augusti: Värmland, Västmanland, Närke
September: Uppland, Södermanland
Oktober: Dalsland, Bohuslän, Västergötland
November: Östergötland, Småland, Öland,
Gotland
December: Halland, Skåne, Blekinge

Vi ber för vård- och omsorgspersonal, patienter, anhöriga, dem som fattar beslut o.s.v.
Vi vet att det alltid händer något då vi ber.
Kanske Gud lägger något speciellt på ditt
hjärta då du ber.
”Var uthålliga i bönen,
vaka och be under tacksägelse.”
Kol 4:2

Vi ber och tackar tillsammans
Tacka för:

Bed för:

• alla som är ljus och salt på sina arbetsplatser
• alla trogna medlemmar och gåvogivare i SKSF
• att vi får samlas fritt till gudstjänst
• korset i våra nordiska flaggor
• bönegemenskapen i HCFI och SKSF
• de kristna studentföreningarna
• de som värnar om våra barn och ungdomars
hälsa och trygghet

• SKSF:s konferens på Hjälmargården 10-12 apr
• Planering av Salinekurser
• SKSF:s ekonomi
• dem som är förföljda för sin kristna tro
• frågan om samvetsfrihet
• de som mår psykiskt dåligt
• de som sörjer
• all vård- och omsorgspersonal
9
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Program för SKSF:s konferens
Hjälmargården 10-12 april 2015
Hjälmargården, Läppe, 643 95 Vingåker

Tema: Andlig omsorg
Fredag
från kl.16:00
Kl. 17:30
Kl. 19:00

s

Incheckning
Middag
Samling: ”Salt och ljus”

Lördag
Kl. 7:30
Kl. 8:00-9:00
Kl. 9:30-13:00

Morgonbön
Frukost
Föreläsning, med avbrott för kort fikapaus
Kristina Berg Torskenaes föreläser utifrån sin forskning om Andlig omsorg
Kl. 13:00
Lunch
Kl. 14:30-ca17:00 SKSF:s årsmöte
(För den som inte är med på årsmötet: Fri tid för ev. promenad,
bönevandring, stillhet och vila)
Kaffe serveras under eftermiddagen
Kl. 18:00
Middag
Kl. 19:30
Samling

Söndag
Kl. 7:30
Morgonbön
Kl. 8:00
Frukost
Kl. 10:00
Gudstjänst
Kl. 12:30
Lunch
Avslutning i och med lunchen

Anmälan
Anmälan senast 20 mars 2015
Anmäl deltagande på talongen på nästa sida eller på anmälningsformulär
på vår hemsida: www.kristenivarden.se
Konferensavgift: 300 kr (student 150 kr)
Mat och logi: Del i dubbelrum 1240 kr. Mat och logi: Enkelrum 1420 kr.
Konferensavgift betalas in på SKSF:S plusgiro 138737-2 i samband med
anmälan. Mat och logi betalas på plats.
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Konferensinfo
Huvudtalare
Kristina Berg Torskenæs är ledare för vår systerförening KFH i Norge, född i Sverige men
bosatt i Norge. Hon är förstelektor på högskolan Diakonova i Oslo, och har forskat i
andlig omsorg. Tidigare var hon undervisningsledare på Salemkirkens bibelskola.

s

"
Anmälningstalong SKSF:s konferens
10-12 april 2015 på Hjälmargården
Namn:…………………………………………………………………….....…
Adress:……………………………………………………………………..........
Postnummer:………………. Postadress:……………………….....................
Telefonnummer:………………………………………………………...............
Ev. E-postadress:………………………………………………………............
Logi:

! Enkelrum (1420 kr inkl. mat)
! Dubbelrum (1240 kr inkl. mat)

Önskar dela rum med ………………………………………………..............
Meddelande om specialkost eller annat vi bör veta:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Posta talongen till:
SKSF, c/o Margréth Jansson, Smedhemsv. 19, Ryd, 565 97 Bottnaryd
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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

KriSoS Danmark Forårskonference 20-22 mars 2015

KFH Norge Landsmøte
11-14 juni 2015

”Mødestedet”, Vinkelvej 6, 3630 Jægerspris

Tema: ”Utrustet til all god gjerning”

20 mars kl.19 Generalforsamling
21 mars kl.10-17 FORFULGT – men ikke glemt
Konference om forfulgte kristne
Medverkande:
Læge Kim Hartzner, Generalsekretær for Mission
Øst
Jomana Jojo Joy – en ung kristen libanesisk kvinde
pa 24 ar
Ev. en medarbejder fra et asylcenter og et par kristne
asylansøgere
22 mars kl.10:30 Gudstjeneste / afslutning

Foredragene:
sykehusprest Gro Stensnæs Håvåg
sykehusprest Arnfred Lunde

Det er gratis at være med, men der vil blive mulighed for at give en økonomisk gave til Mission Østs
nødhjælpsarbejde i Mellemøsten.

För mer information och för att anmäla sig:
Sänd e-post till: kfhelse@getmail.no
Konferansen skal være på Karmøy Folkehøyskole,
Kopervik på vestkysten av Norge.
http://karmoy.fhs.no
Nærmeste flyplass er Haugesund lufthavn, men det
kan hende at hvis dere ta fly fra Sverige må dere
reise til Stavanger og deretter ta buss til Karmøy.
Se program och annan info på KFH:s hemsida:

www.kfhelse.no

Kaffe og frokost kan købes, derfor ønskes tilmelding. Alle er velkomne
Övernattningsmöjlighet: www.motel-kursus.dk
Tilmelding og yderligere oplysninger pa:
inga@krisos.dk eller telefon 20 76 30 37
Tilmeldning senest 19/3 2015 www.krisos.dk

”Det passerar fler människor
genom sjukhusets dörrar
än genom kyrkans.”

Biblar och NT på många olika språk

Vårdbibel, Streetbibel,

