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Ordföranden har ordet
Kära SKSF-vän,

När detta nummer av Hälsning kommer ut
har vi den mörka vintern bakom oss och sommaren framför oss. Här i den stad som ofta
kallats ”Smålands Jerusalem”, d.v.s. Jönköping, var det en Jesusmanifestation lördagen
den 2 maj. Jag var en av dem som hade förmånen att kunna vara med. På natten hade
det kommit en del snö i dessa trakter, och det
var kallt. Till bönen som hölls i Kristine kyrka
räknar man ändå med att dubbelt så många
som förra året kom. Människor i olika åldrar
trotsade kylan för att sedan gå med i tåget och
med sång och plakat manifestera Jesus tillsammans. Många av motorcyklisterna lämnade dock sin motorcykel hemma, vilket jag
mycket väl kan förstå. Av 49 anmälda motorcyklister var det endast 5 som kom på motorcykel. Det känns stort att vi på detta sätt får
bekänna vår tro så öppet, och jag tror det är
viktigt att vi tackar Gud för det och även tar
vara på de tillfällen vi får. Denna frihet är
ingen självklarhet. För många av våra troende
syskon runtom i världen kan det kosta livet
att bekänna att man tror på Jesus. Låt oss
komma ihåg att be för dem om styrka och
mod att inte ge upp. Vi behöver inte alltid gå
omkring på gatorna med plakat i handen,
men både du och jag kan vara ljus, salt och en
Jesu budbärare på många andra sätt där vi
finns i vardagen. Genom att leva våra liv i
Hans gemenskap kan vi få återspegla Honom
och Hans kärlek till andra.
I mitten av april var jag med en dag på
KLM:s årskonferens. På lördagskvällen var
det bön- och lovsångskväll. På eftermiddagen
presenterades Saline Process, som just handlar
om hur vi kan var ljus och salt på vår arbetsplats och återspegla Jesus till dem vi möter. Jag
är glad att vi får stå tillsammans i detta arbete
och i höst kommer det bl.a. att vara en kursdag i Jönköping. (Se separat annons här i
Hälsning och på SKSF:s hemsida)

”Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i
herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.” (Kol.3:17)
Jag vill med den versen önska dig en välsignad
sommar. Låt det du gör få ske i Jesu namn,
och lägg dig själv och var dag i hans händer.
Oavsett om du har planerat något särskilt du
ska göra i sommar eller om du tar dagen som
den kommer, så vet jag att Jesus vill vara med
dig, leda dig och använda dig där du finns.
Vänliga hälsningar

Margréth Jansson
ordförande
kristenivarden@telia.com
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Möten med kristen vårdpersonal under vår familjs neo-resa
Då jag och min man i oktober 2014 tog emot
Alicia och Leon som extrema prematurer, med
vikterna 845 respektive 950 gram, fick vi göra
en oväntad resa av svår prövning. De månader då vi, med lilla storasyster Bella på 15
mån, bodde på Linköpings och Jönköpings neonatalavdelningar för att vårda våra små krigare, innebar en väg kantad av livets ytterligheter.
Det var sorg och glädje, hopp och förtvivlan,
frustration och innerlig längtan.
Men Herren har varit trofast genom allt!
Vi är så tacksamma att vi på denna resa har
mötts av kristen vårdpersonal, ni barmhärtiga
samariter som låter era hjärtan och tankar förvandlas i kraft av Jesu nåd och därmed förstår
kärlekens innersta väsen. Gud har kallat er att
tjäna bland oss sårade och utsatta. Ni ska veta
att varje kärleksfull handling är räknad till er
himmelske Faders ära och vittnar om Honom,
vår första kärlek, från vilken livet självt utgår.
Vi glömmer er aldrig!
Senare komplettering till artikeln:
Tack för er förbön! Alicia och Leon var ur syrgasen v 32, redo för hemgång v 37 och fullt
ammande v 38. I dag, 3,5 månad korrigerad
ålder, väger Leon 6,2 kg och Alicia 4,8 kg. De
vill sitta och hoppa, tar sig fram sidledes på
mage, är pratglada och skrattar härligt när vi
busar. Sedan de var 8-10 veckor korrigerad
ålder sover de 10-12 timmar nattetid utan in-

tresse av mat, så skönt för både dem och oss!
Leon, som fick en stor hjärnblödning vid födseln, visar just nu syrran vägen både motoriskt
och socialt. Även om den fortsatta resan kan
bli tuff periodvis är det en god Gud vi tjänar!
Han uppehöll Alicia och Leon i min mage och
han uppehåller dem ännu. Han som har vårt
eviga väl för sina ögon har lärt oss om förtröstan, uthållighet och överlåtelse. Inte på grund
av vilka vi är, utan på grund av vem Han är,
att vi känner Honom som är oföränderlig,
helig och god, har våra hjärtan funnit frid i en
föränderlig tid. Våra barns tidiga födsel har
varit påfrestande för deras hjärnor, men vi ber
att de ska få del av Guds vishet. Leons hjärnblödning kan komma att påverka hans motorik, vi ber att de båda ska vara fria i sina
kroppar att tjäna Gud i glädje, så som Han
kallar dem.
Den största utmaningen under vår resa har
varit att i våra förtvivlade rop till Herren ytterst be att Hans vilja sker i deras liv, framför
vår egen, och ingenting annat har gett en sådan frid! Han är deras kärleksfulla Fader och
kommer att bistå med kraft för varje prövning
som väntar. Vi förstår inte nu varför vår nya
familj fick en sådan tuff start, men vi känner
Honom som vet och det är tillräckligt. Han är
tillräcklig!
Varma hälsningar från familjen Axell
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Glimtar från Årskonferensen 2015 på Hjälmargården
SKSF:s årskonferens hölls återigen på den vackert belägna Hjälmargården i Läppe vid sjön
Hjälmaren. En trevlig konferensmiljö i en naturskön omgivning där vi kunde beskåda en
skir grönska, och lyssna på fågelsång. Mellan
föreläsningar och andra aktiviteter fick vi
njuta av god och vällagad mat. Ett 20-tal medlemmar från SKSF var samlade under dagarna
10-12 april. Bland konferensdeltagarna fanns
vårdpersonal från både Sverige, Norge och
Danmark.
Kristina Berg-Torskenæs från Norge var
huvudtalare och gav en presentation om ett
forskningsprojekt som går under namnet
”Nycklar till andlig omsorg”. Studien grundar
sig på intervjuer av patienter och boende på
sjukhus, rehabiliteringscentra och äldreboende. Intervjufrågorna handlar om vilken betydelse andlighet har i vården. I sitt arbete som
lärare inom sjuksköterskeutbildningen kan
hon använda sina forskningsresultat när hon
undervisar om kristna värderingar inom vårdarbete. Hon betonar att det är viktigt att inte

bara utvecklas inom sitt fackområde utan att
den personliga tron också skall växa under utbildningstiden.
I utbildningen ingår en övning i gruppsamtal om andlighet. Under föreläsningspasset fick
vi delta i ett gruppsamtal där vi fick berätta
om händelser som varit betydelsefulla för trosuppfattningen i livet. Vi förberedde oss själva
innan samtalet genom att dela in livet i tidszoner t.ex. åldersintervall 7-16 år, 16-22 år,
22-40 år och 40-60 år. Frågor som vi utgick
ifrån var: 1. Hur har min uppväxtmiljö påverkat min tro? 2. Vilka personer var viktiga i utvecklingen av min tro? 3. Vilka händelser och
erfarenheter var betydelsefulla? De olika grupperna tyckte att gruppsamtalet var mycket givande, genom att var och en fick fundera på
egna livserfarenheter som haft betydelse för
växt och utveckling tron.
Under konferensen gavs också information
om NfS (Nätverket för Samlevnad och Sexualitet), ett nystartat nätverk som vill verka för
en sund vägledning kring samlevnad och

Norska deltagare med huvudtalaren Kristina Berg-Torskenæs i mitten.
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Åhörare.

sexualitet. I NfS styrelse finns flera kristna organisationer representerade, och ordförande
är Johan Semby från KLM (Kristna Läkare
och Medicinstudenter). NfS har som ambition
att ta fram utbildningsmaterial om sex och relationer. Nätverkets företrädare anser att
RFSU och RFSL har fått en monopolliknande
ställning i både skolor och samhälle, vilket är
olyckligt, eftersom deras vägledning inte återspeglar den helhetssyn på relationer – inklusive kopplingen mellan kärlek och sex – som
NfS menar är avgörande för ett gott sexuellt
samliv. Det nya alternativa läromedlet har arbetsnamnet ”Nära varandra”. Inom NfS är
man noga med att följa skollagen och läroplanen. Rätt undervisning i ämnet är viktigt för
ungdomar och folkhälsan i stort.
Nia Lindström berättade om samvetsfrihet
i medicinsk vård, vilket innebär att sjukvårdspersonal inte skall tvingas att utföra abort
eller ge dödshjälp mot sitt samvete. Sverige är
ett av de länder som inte följt dessa regler. Stiftelsen Provita arbetar med att främja mänsk-

liga rättigheter och stärka människovärdet.
Antalet aborter som utförs i Sverige under ett
år är ca 38 000, vilket motsvarar det antal
människor som bor i Falun.
Under lördagen hölls årsmötesförhandlingar med Nia Lindström som ordförande.
SKSF:s ordförande Margréth Jansson kunde
tyvärr inte delta på grund av sjukdom. Årsberättelsen för år 2014 visade på ett aktivt arbete i förbundet. Bl. a. har många inom SKSF
varit engagerade i att ge vårdbiblar som gåvor
till vård- och omsorgspersonal. I planeringen
framöver blir det en bönevecka i Wales 21-26
september i år och en i Frankrike under vecka
2, 2016.
Under årsmötet diskuterades SKSF:s målbeskrivning där målen är att:
- verka för att kristna värderingar och en
helhetssyn tillämpas i vården
- värna om den kristna människosynen och
människovärdet
- stimulera till bön och bibelstudium
- på olika sätt uppmuntra kristen personal
5
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Mona Johansson, vice ordförande och Nia Lindström, mötesordförande på årsmötet.

Carola Matsson talade på söndagsförmiddagen.

Christer Ramefeldt bidrog med sång och musik.

att vara ljus och salt där man är
- stötta och uppmuntra studerande på högskolor och andra vårdutbildningar
- vara en länk mellan kristen vårdpersonal i
Sverige och i andra länder.
Vi samtalade om hur vi ska för arbeta för att
nå våra mål, och även om vårt samarbete med
flera andra kristna organisationer och kyrkor,
både i Sverige, Norden och internationellt.
Rekrytering av medlemmar till föreningen
är en stående uppgift, gärna då hitta flera
unga medlemmar.

Christer Ramefeldt medverkade med solosång och musik samt ledde lovsång under
konferensen. Morgonböner och kvällsandakter var även inslag under konferensdagarna.
Under lördagskvällen fick vi hälsningar från
flera personer som Margréth förmedlade via
sms.
Vi tackar för en givande konferens och god
gemenskap.
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Årsberättelse för Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund verksamhetsåret 2014
Även 2014 började vi året med HCFI:s Europeiska bönevecka, och denna gång var Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund värd för den.
7-12 januari samlades 36 deltagare från 12 olika länder på Gullbrannagården, utanför Halmstad, och Marina Andersson från Gränna var
kallad för att undervisa och leda lovsång.
24-26 januari var det en nordisk PRIMEkonferens i Göteborg som Kristna Läkare och
Medicinstudenter stod som huvudarrangörer
för och även SKSF var representerade där.
3 mars hade vi en träff för sjuksköterskor
och sjuksköterskestuderande i Uppsala.
11-13 april samlades vi på Eksjö camping
för vår årskonferens, och Marianne Boo talade då om att ”Se hela människan – med
Jesus som förebild”.
3-8 maj arrangerade HCFI en internationell ledarkonferens i Sydafrika. Vi var flera
deltagare från Norden som reste dit och även
passade på att umgås och se lite mer av landet
veckan före konferensen. Vi såg bl.a. en del av
det arbete läkarparet Lennart och Linnea
Karlsson byggt upp och står i. Barbro Fritz
som själv arbetat i Sydafrika var vår guide och
såg till att vi fick ut så mycket som möjligt av
dagarna vi var där.
23-24 maj hade vår systerförening KriSoS
i Danmark sitt 20-årsjubileum. Barbro Fritz
var kallad som talare, och undertecknad fick
förmånen att vara med också.
9 juni hade grupperna i Aneby, Jönköping,
Bottnaryd och Eksjö en gemensam samling på
Rosenlund i Jönköping. Barbro Fritz berättade om sin kallelse, då hon reste till Sydafrika
och hur hon har upplevt Guds ledning och
Hans trofasthet under alla år.
Under flera kristna sommarkonferenser
fanns det medlemmar från SKSF som fanns på
plats med T-shirts med texten ”Kristen i vården”. De hade med sig Hälsning och information om SKSF och fick på så sätt naturliga
kontakter och samtal. Vi hade däremot ingen

monter någonstans.
6 september firade vår systerförening KFH
i Norge 70 år. Temat var ”Jesus som källa och
förebild”. Vi var tre representanter från SKSF
som var med.
15 september var det en samling i Allianskyrkan, Jönköping. Läkarparet Lennart och
Linnea Karlsson berättade om sitt arbete och
visade bilder från Sydafrika.
27 september var vi av Nurses Christian
Fellowship i Finland inbjudna till en gemenskapsdag i Helsingfors.
1 oktober var några från SKSF och lyssnade på Ruth Nordström i Kungsporten, Huskvarna, då hon talade om Samvetsfrihet.
19 oktober uppmärksammades Healthcare
Sunday i många kyrkor och bönegrupper. Då
bad man för vård och omsorg i vårt land men
även i många andra länder. Flera av våra medlemmar fick även chansen att berätta om
SKSF och om Vårdbibeln i sin kyrka.
5 november var vi åter några som åkte till
Kungsporten Akademi och då var det läkaren
Gunnar Holmgren som var föreläsare. Det
handlade om utmaningar med HIV och AIDS
och utveckling som skett inom vården och
hälsoförebyggande arbete i Afrika.
1 december hade NfS (Nätverket för Samlevnad och Sexualitet), där vi från SKSF också
finns representerade, sitt årsmöte i Stockholm.
I början av december var undertecknad
med på julmarknaden i Bottnaryd med information om SKSF och Vårdbiblar.
Många inom SKSF men även andra har
under året varit engagerade i att ge Vårdbiblar
som gåvor till vård- och omsorgspersonal.
Flera har vid några tillfällen stått utanför olika
sjukhus och erbjudit den som velat få en egen
Vårdbibel. De har blivit väldigt positivt bemötta. Det har även kommit respons både
från givare och mottagare.
Bönen har även detta år som alltid haft en
central plats, och man har samlats i olika böne7
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trio och bönegrupper på olika platser runtom
i landet. Det finns mycket att be för inom vården och omsorgen och vi får på detta sätt
stötta och uppmuntra varandra. Vi tackar
Gud för den bönegemenskap vi har i Norden
genom vår Nordiska stafett och internationellt
genom bönebrevet Trumpet Call, email och
andra kontakter där vi hjälps åt med varandras bönämnen.
Vi tackar Gud för Hans nåd och trofasthet
under året som gått. Han är densamme idag
som Han var igår och Han kommer att vara
densamme i evighet.
Tack alla trogna medlemmar, gåvogivare
och bedjare för ert stöd under året. Tack för

att ni är ljus och salt där ni finns i vardagen.
Det är flera av våra medlemmar som under
året har fått sluta sitt liv här på jorden och
flytta hem till sin frälsare och vän. Jag vill avsluta med att ägna dem en liten tanke. Vi tackar för den tid de har funnits med i vår
gemenskap och det de har fått betyda inom
vården och omsorgen och för deras böner.
Han som kallat oss alla har varit trofast och
är trofast och han vill leda oss vidare och visa
oss vägen även i fortsättningen. Vi får fortsätta det våra vänner påbörjat i Hans fotspår.
Margréth Jansson
ordförande

Ekonomisk rapport SKSF för 2014
Tack för stöd till SKSF:s arbete!
Inkomster år 2014
Gåvor till SKSF + medlemsavgifter
Gåvor till HCFI
Konferenser
Sponsring till konferenskostnader – resekostnader
och deltagaravgifter för att representera Sverige
Till vårdbibeln
Summa

22 200
2 979
118 028

Kostnader år 2014
Tidn. HÄLSNING + hemsidan
Utbetalt till HCF i Norden ( för 2 år)
Plusgirot, porto, telefon, kontorsmaterial
Resekostnader
Konferenser
Sponsring till konferenskostnader
Övriga kostnader
Betalt till Vårdbibeln
Summa
Årets överskott
Summa

71 968
8 080
3 022
1 590
17 430
12 200
300
850
115 440
+ 2 588
118 028
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200
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Bön

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 barns och ungdomars hälsa och trygghet

• dem som är förföljda för sin kristna tro
• de som mår psykiskt dåligt
• de som sörjer
• all vård- och omsorgspersonal
• de som är i beslutsfattande ställning
• frågan om samvetsfrihet
• SKSF:s ekonomi
• sommaren, semesterfirare och vikarier

Hälsning från Ellinor Grimmark
Hej kära vänner!
Jag ville bara skicka en liten hälsning till er
och tacka för att ni finns!! Jag har förstått att
många av er ber för mig och jag är så tacksam
för att ni vill och orkar. Det betyder så mycket
för mig.
Jag har förmånen, sedan några månader

tillbaka, att få jobba som barnmorska i Norge. Är så tacksam över hur Gud styr upp min
tillvaro så att allt faller på plats och fungerar
mot alla odds.
Tack och kram
Ellinor Grimmark
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Afrika i fokus
Lördagen den 21 februari hade SKSF och
KLM inbjudit missionsläkare Gunnar Holmgren från Bankeryd till en föreläsning i Pingstkyrkan i Linköping. Vi var 23 personer som
hörsammat inbjudan och jag tror ingen gick
hem besviken. Gunnar är född i Zambia, utbildade sig till läkare i dåvarande Syd-Rhodesia och kom tillbaka till landet och Mpongwe
sjukhus 1973. Det var ju inte första gången
som vi fick lyssna till Gunnar och hans erfarenheter som just missionsläkare men det intressanta var vinklingen med de många
exemplen på hur det finns enkla lösningar
även till svåra medicinska problem.

Gunnar Holmgren.

- När möjligheterna att vaccinera mot
mässlingen började finnas var det först när befolkningen såg att barnen klarade sig som de
gav sjukvården förtroendet att ge ytterligare
vaccinationer.
- På 80-talet fick sjukhuset jobbigt med
10

ekonomin och det var risk för stängning. Det
kom ofta in brännskadade barn. Man började
då att täcka dessa skador med amnion, en av
fosterhinnorna, något man börjat med i USA.
Hinnorna behövde prepareras men sedan kunde de lagras i 6 månader. Hinnan lades på de
platser där skadorna inte var så djupa, på de
djupa fick man transplantera hud. Tyvärr fick
man sluta använda amnion när HIV började
sprida sig, då det var risk för smitta.
- På infekterade gamla skador med en läderliknande hinna la man på vitt bröd. Efter 24
timmar kunde det tas bort och med brödet
kom hinnan bort. Bästa sättet att täcka brännskador är dock honung som har en antibiotikaeffekt och även stimulerade läkningen. Vore
jag i Zambia skulle jag börja använda amnion
eller honung igen, sa Gunnar.
- Efter svåra skador, t.ex. trafikolyckor,
sköljdes såren rikligt med vanligt vatten och
nästan aldrig syddes på direkten efter rengöring utan täcktes med honung som fick ligga
på i 3 dagar. Då blev läkningen ännu bättre.
- För suturering användes vanliga fisklinor
och man suturerade alla lager på en gång.
- Vid svåra cancerfall med smärtor gjorde
man en lumbalpunktion, tog ut 20 ml vätska
och sprutade sedan in 20 ml 7,5 %-ig koksalt.
Punktionen fick göras under narkos för det
var smärtsamt och blodtrycket gick först upp
men blev sedan normalt och patienten blev
smärtfri i 3 månader.
- Koksalt, cortison och xylocain gavs i ryggen via en sakral epidural vid ryggskott.
- Mödrahälsovården var ett stort problem
med hög dödlighet. Det utvecklades en strategi där det var viktigt vinna t.ex. en förstföderskas förtroende. Hon skulle få ha max två
barnmorskor under hela förlossningen och
vara förlöst inom 10 timmar efter det förlossningen börjat när man använde sig av WHOs
Partogram. Antalet kejsarsnitt sjönk från 10
% till 2,5 %. Största orsaken till dödsfall är
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postpartum blödning. Det finns fall som inte
slutar blöda. Bästa sättet att stoppa den är att
sätta in en kondom och fylla den med 250 ml
koksalt genom en Foley kateter som fästs till
kondomen. Den får sitta i 24 timmar och sedan tas den ut sakta. Metoden användes också i Tanzania och där tillsammans med andra
viktiga åtgärder sjönk mödradödligheten med
50 %. Symfysiotomi gjordes och kejsarsnittens antal sjönk med 60 %. Ingreppet kunde
hjälpa även vid en andra förlossning. Eklampsi och preeklampsi var inte så vanligt uppe
på högplatån där Zambia ligger. Det var mycket mer frekvent nere vid kusten i Durban och
Sydafrika. Vid eklampsi blev Magnesiumsulfat standardbehandling. När detta inte fanns
kunde man blanda Epsom salts med ”Water
for injection” i samma mängd, sterilisera detta
och ge det i.m. 20 ml. djupt i muskeln.
De stora utmaningarna är diarré, malaria
och penumoni. Viktigt är att ge alla barn under 5 år A-vitamin och att uppmuntra amning. Röken från elden i hyddan orsakade
ofta pneumoni. Bäst var att bygga en spis med
installerad skorsten för att få bort röken (Se
Changu Changu Moto på nätet för detaljer).
Att särskilja en förkylning från en pneumoni
är inte lätt. För att veta att det är en pneumoni
som behöver antibiotikabehandling bör man
räkna andningsfrekvensen. Barn 0-2 månader
har lunginflammation om andningsfrekven-

sen är över 60. Barn 2-12 månader har diagnosen om frekvensen är över 50 och barn 1-5
år har det om frekvensen är över 40. De byhälsoarbetare som inte har tillgång till klocka
eller inte kan räkna, kan tillverka en pendel
med snöre och någon vikt med 3 märken på
snöret. När de håller den på det högsta märket svänger den 40 gånger per minut, nästa
märke 50 och nästa 60 (längden är 56, 36 och
25 cm.). Barn i viss ålder som andas snabbare
än pendeln slår har lunginflammation och
skall ha antibiotika. Saktare har de inte lunginflammation och skall inte ha antibiotika.
Mera detaljer kan skickas till dem som kontaktar Gunnar vid Mpongwekid@gmail.com
Gunnar berörde också ebolaepidemin som
blev en stor tragedi. På 420 dagar dog 9380
personer och 14 000 har överlevt men många
fler har dött p.g.a konsekvenser indirekt. 230
000 mödrar har fött barn hemma och dött
därför att de inte vågat gå till sjukhusen. Man
har inte sökt sjukhusvård för barn med pneumoni eller malaria i rädsla för smitta och 1
miljon barn har dött i de tre drabbade länderna.
Vi tackar Gunnar Holmgren för en mycket
intressant förmiddag och lyssnar gärna fler
gånger på berättelser ur ditt rika liv som missionsläkare. Välkommen åter!!
Barbro Fritz

Deltog gjorde både medlemmar från SKSF och KLM men även flera som inte var medlem i någondera förening.
11

s

Student

”Fråga Gud”
Vi i Fisherman’s Friend, studentföreningen vid
Hälsouniversitetet i Linköping, anordnar varje vårtermin en föreläsningsserie som vi kallar
Fråga Gud. Upplägget är att vi några veckor
innan föreläsningarna står på campus och frågar studenter: Om Gud finns, vad skulle du i
så fall vilja fråga? Det brukar vara väldigt
uppskattat hos studenterna på Hälsouniversitetet och vi får in ca 100 frågor varje termin.
Utifrån de mest frekvent ställda frågorna formar vi frågor som vi sedan gör föreläsningar
av. I år blev ämnena: ”Vad är meningen med
livet?” som Stefan Gustavsson från CredoAkademin höll. Den andra föreläsningen hölls
av Dima Zhyvov från UMU (Ungdom med
Uppgift) och frågan som hon berörde var ”Varför finns det så mycket mänskligt lidande?”

Namn: Isabella Zackrisson Ålder: 17 år (fyller
18 i oktober)
Från: Bor i Ryd utanför Jönköping
Intressen: Gillar att läsa böcker, kolla på film/
serier, vara med kompisar, lyssna på musik, ta
hand om min häst
Just nu: Jag går andra året på Erik Dahlbergsgymnasiet på vård- och omsorg-linjen, så jag
går ut sommaren 2016 som färdig undersköterska.
Framtiden: Jag vill bli barnmorska, men innan
det måste jag bli sjuksköterska, så jag kanske
ändrar mig när jag har jobbat som sjuksköterska, eftersom man får möta på lite olika saker när man är det.
Det skulle vara kul att testa jobb utomlands
men först vill jag jobba i Sverige så att jag får
erfarenhet av olika situationer.
Bakgrund till val av utbildning: Jag valde att gå
vård och omsorg för att jag vill hjälpa andra
och för att få göra något bra för någon annan.
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Den tredje och sista föreläsningen fick titeln:
”Var är du? Om mirakel i en naturalistisk
värld”, och den hölls av Matt Lefebvre, också
han från UMU. Föreläsningarna är alltid uppskattade och i år kom det mellan 50 och 75
studenter och lyssnade och många hade också
funderingar och tankar efteråt. Vi följer upp
föreläsningarna med diskussionsgrupper där
studenter som funderar över existentiella frågor är välkomna att fortsätta samtalet. Vi tror
att den här satsningen uppmuntrar och inspirerar till tankar kring Gud och livet vilket vi
hoppas kan leda till att en tro på Gud kan
växa fram.
/Fisherman's Friend genom Fredrik

Vill hjälpa andra

Sjukhuskyrkan

Där sjukhuskyrkan inte finns
I samtal med Margreth, vår ordförande, kom
frågan upp hur det fungerar i Vilhelmina med
sjukhuskyrkan. Det ser ju något annorlunda
ut här än i södra Sverige. Det är längre avstånd mellan sjukhus och även sjukhuskyrkor.
Här i Västerbottens inland finns det bara sjukstugor/vårdcentraler och där får vårdpersonalen ta ansvar för alla aktuella områden i vården
och omsorgen.
Alla känner nästan alla och om det finns
behov av en präst eller pastor ringer sjuksköterskan eller någon annan av personalen direkt till den kyrka eller församling som kan
vara aktuell.
Sedan länge finns det en väl fungerande
brottsofferjour till vilken vi från sjukstugan
kan ringa vid t.ex. olyckor. Ansvaret för den
har en välkänd pensionerad diakonissa från
Svenska Kyrkan. Hon var bl.a. på plats när

för ett antal år sedan tre ungdomar från samhället omkom i en svår bilolycka utanför Vilhelmina. Vi har även en kurator som träffar
de patienter som önskar samtal men inte vill
tala med en kyrklig präst.
Annelies Egger

Härlig stämning på Skid-VM i Falun
Sedan några år tillbaka arbetar jag som HRassistent på Personalenheten, Falu lasarett.
Innan dess arbetade jag drygt 20 år i vården.
I mitt nuvarande arbete har jag huvudsakligen
administrativa uppgifter, men då och då deltar
jag i mer utåtriktade insatser. Det är en inspirerande utmaning!
För några år sedan hade jag cancer och fick
plötsligt se sjukvården från insidan. Så här i
efterhand kan jag se det som en nyttig erfarenhet som jag alltid bär med mig. Strålad, brännmärkt… Efter behandlingen tänkte jag att
”det här vill jag aldrig glömma”… hur det är
att få ett svårt besked, hur det känns när allting skakar, hur betydelsefullt varje möte är…
osv. Något som också färgar mitt liv är min
kristna tro. Det är en trygg grund att stå på,
både i med- och motgång! Jag har så mycket
att vara tacksam för! Jag är nog ganska bra
på att se glädjeämnen i vardagen, och upp-

skattar det enkla och lilla.
Under ett par veckor i februari förvandlades Falun till en verklig VM-stad! Mitt i folkvimlet fanns Landstinget Dalarna på plats.
Bland annat hade vi en monter strax utanför
själva Lugnetområdet där tusentals människor
passerade varje dag. Vi mötte glada och förväntansfulla människor i alla åldrar från olika
länder! Syftet med att vara där var att bidra
till en positiv bild av Landstinget, finnas tillhands och svara på frågor, och förhoppningsvis
locka människor att komma och jobba hos oss!
Jag hoppas att den tuffa arbetssituationen med sjuksköterskeoch läkarbrist snart vänder, för
det är ett så viktigt jobb!!
Ingela Nordanås Åsberg
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Kyrkhjälpen
Kyrkhjälpen startade förra sommaren utifrån
kyrkklockornas angelägna klämtande 1 maj
för kärlek, medmänsklighet och allas lika värde.
Fokus blev att visa barmhärtighet för de
utsatta EU-medborgarnas situation i vårt land
men också stödjande åtgärder i deras hemland.
Efter ett par informationskvällar i augusti,
då ca 200 människor kom, startade Kyrkhjälpen hjälparbetet i Pingstkyrkan, Jönköping
och Frälsningsarmén, Huskvarna. Basen och
ansvaret för arbetet ligger hos Jönköpings
Kristna Samarbetsråd (JKS) och Huskvarna
Kristna Samarbetsråd HKS).
De aktuella EU-medborgarna är utsatta på
många sätt. Under flera århundraden har de
varit slavar i olika länder och ingenstans där
de har slagit sig ner har de upplevt trygghet.
Inte ens i sina egna länder som t ex Rumänien,
Bulgarien och Serbien kan de vara trygga. Deras vardag har varit etniska mord, husbränningar och fördrivningar. Under andra
världskriget upplevde de deportation och förintelse. I Europa finns idag 10-12 miljoner
romer, varav ca 6 miljoner inom EU.
Den förväntade livslängden för den romska befolkningen kan vara 10-12 år kortare än
för övriga. Mödradödligheten är 0,62 % jämfört med 0,04 % för övrig befolkning. Barnadödligheten är 3 % högre i den romska befolkningsgruppen.
Kyrkhjälpen möter de basala behoven hos
de utsatta EU-medborgarna, som t ex frukost,
kvällsmat, kläder och dusch men ger inte
pengar. Det finns också kursverksamhet och
rådgivning avseende hur det svenska samhället fungerar, familjeekonomi, arbetstillfällen,
myndighetsutövning och sjukvård.
Om de utsatta EU-medborgarna har olika
behov kan vi med tolkhjälp gå med dem till
vårdcentral, polismyndighet och socialkontor
etc. Kyrkhjälpen har en mycket god samverkan med kommunala instanser och myndigheter som t ex Socialtjänst och Polis.
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Under våren har vi haft en välgörenhetskväll i Allianskyrkan, Jönköping, med fokus
på de utsatta EU-medborgarnas hemländer.
Drygt 30 000 kr samlades in till 5 hjälporganisationer, som Kyrkhjälpen har som partners.
Det är Erikshjälpen, SAM-hjälp, Metro Ministries, Hjärta till hjärta och Huskvarna Missionsförsamling.
Under kvällen sjöng och spelade romerna
tillsammans med trubaduren Ingemar Olsson
från Örebro. Ca 400 människor var samlade
till en verklig folkfest med fokus på de utsatta
EU-medborgarnas hemländer.
Kyrkhjälpen söker även kontakt med kyrkor i hemlandet för att tillsammans med dem
förmå de som tigger att stanna hemma.
Nästa välgörenhetskväll är planerad till
söndag 6 september kl. 18 i Frälsningsarmén,
Huskvarna. Då medverkar bl.a. sångerskan
Emilia Lindberg. Kvällen är öppen för alla och
vill inspirera till engagemang för de utsatta
EU-medborgarnas situation.
Om man vill veta mer om Kyrkhjälpens
verksamhet och inriktning hänvisas till de
båda Facebook-sidorna för Kyrkhjälpen Jönköping & Huskvarna. Det går även bra att
höra av sig till JKS och HKS eller till samordnaren Christer Tornberg, Jönköping och Irene
Lindahl, Huskvarna.

Christer Tornberg
Pastor med huvudansvar för socialt arbete

Vård för romer i Rumänien
Rumänien har idag generellt ett väl fungerande sjukvårdssystem. Däremot finns det en
hel del aspekter när det gäller just romers situation i förhållande till sjukvården, som gör
att de möter en del hinder på vägen. Framförallt handlar det om utanförskap och segregering, som gör att romerna i flera fall bor
isolerat och långt från sjukvård. Flera saknar
också id-handlingar och är därmed inte registrerade som medborgare. De saknar då tillgång
till den sjukvård som faktiskt finns i landet.
Det finns också rapporter som visar på diskriminering i vården av romer i de fall som de
kommer i kontakt med läkare eller andra
sjukvårdare. Detta leder också till en ovilja att
söka upp sjukvården i de fall man är sjuk, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Barnen
drabbas framförallt i dessa lägen och Rumä-

nien har fortfarande väldigt hög barnadödlighet, där olika typer av luftvägssjukdomar är
en av de vanligaste orsakerna. I många fall
kan det vara orsakat av deras levnadsstandard
som oftast är väldigt låg. Romska barn har
också hög nivå av undernäring.
En av våra partner-organisationer har
under året påbörjat ett arbete när det gäller
att förbättra mödravården, se till att de kommer i kontakt med sjukvården och får tillgång
till undersökningar och hjälp som kan behövas. Det handlar också om information när
det gäller mat och livsstil samt attityd- och beteendeförändring bland sjukvårdspersonal.
Jessica Albertson
Programkoordinator för Erikshjälpens arbete
i Europa

Hälsning från HCF i Nepal
Kära ni alla!
Tack för er kärlek och era böner, särskilt
under den här tiden av sorg och förstörelse orsakat av jordbävningen.
Jag arbetar heltid inom vården och är också Nationell koordinator för HCF här i Nepal.
Just nu arbetar vi tillsammans med andra

kristna grupper både i HCF och i vården, särskilt med medicinskt hjälparbete.
Jag uppskattar era fortsatta böner för oss.
Gud välsigne er alla.
Samundra Rana
HCF i Nepal

Annonsera i Hälsning!

Sjöhamra HVB-hem – ett kristet behandlingsalternativ

Sjöhamra HVB-hem är för människor med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder.
När samhället och myndigheter inte kan, vill vi fortfarande hjälpa.
Med dig som månadsgivare blir det möjligt.
Sträck ut din hand och bli en röst för de svagaste i samhället. Bli en månadsgivare!
Ge din gåva till bankgiro 372-3608.
Ordförande Linda Bergling
Hälsolövet/HVB-hemmet
telefon 08-588 840 00
www.halsolovet.se
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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

Saline Process
Kurs om kristen tro, öppenhet och
kompetens i patientrelationen
Var? Jönköping
När? Lördagen den 17 oktober kl. 9-16
Mer information om lokal och anmälan hittar du
på SKSF:s hemsida: www.kristenivarden.se
Anmälan kan göras via anmälningsformulär på
hemsidan eller via epost till:
kristenivarden@telia.com

HCFI Global Prayer Summit
21-26 september 2015
i Cardiff, Wales
För mer info: kontakta SKSF via e-post
kristenivarden@telia.com

Healthcare Sunday –
Bön för vård och omsorg
Söndagen den 18 oktober 2015

”Det passerar fler människor
genom sjukhusets dörrar
än genom kyrkans.”
Francis Grim, HCFI:s grundare

