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önskar vi er alla
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Ordföranden har ordet
Kära SKSF-vän,

Nu är det dags för det sista numret av Hälsning för i år. Jag vet inte hur ditt år har sett ut,
men för många i vår värld har det varit en
kamp för livet och många har varit på flykt
undan förföljelse, lidande och nöd. I september var jag en dag till Stockholm för NfS årsmöte. Då jag stod på stationen och inväntade
avgångstiden för det tåg som skulle ta mig
hem, blev jag så tagen av den situation som
många människor lever i. Jag såg alla dessa
flyktingar som fanns där på stationen. Många
av dem hade endast med sig de kläder de hade
på sig. De blev serverade mat av människor som
ställt upp frivilligt för att hjälpa till. Människor
från Röda korset fanns där tillsammans med
personal från Migrationsverket. Man hade en
skylt uppsatt med en fråga om det fanns sjukvårdspersonal som ville hjälpa till, och man
förstår att det kan finnas behov av vård på
olika sätt för många som kommer. Det kändes
på något sätt overkligt, och jag kunde inte
annat än att bli berörd. Där fanns män och
kvinnor i olika åldrar och några barnfamiljer.
Då jag såg de små barnen tänkte jag på Jesus,
som också var ett flyktingbarn, och bad inom
mig speciellt för de små och deras föräldrar.
Precis som dessa föräldrar måste ha känt en
förtvivlan då de fick fly för att rädda sina
barn, måste även Josef och Maria ha upplevt
det då de fick fly med Jesusbarnet.
Vad vi än möter i livet är det en som förstår
oss, även om ingen annan gör det. Jesus känner oss och han kan identifiera sig med oss,
eftersom han blev född in i den här världen
och blev människa för vår skull. Han vet hur
livet på den här jorden kan se ut, och hur vi
människor fungerar.
Det bästa vi kan göra oavsett var vi befinner oss och hur livet ser ut, är att vända oss
till Jesus och låta honom vara i centrum i våra
liv. Han är den bästa kraftkällan och ledstjärnan och vi vet att han vill oss väl. Det finns så
mycket orättvisor, ondska och fiendskap mellan människor i vår värld, och vi kan inte
förstå allt som händer. Vi kan se att många
människor tyvärr drivs av hat och hämndbe2

gär. Mitt i detta kaos får vi ta emot Jesu kärlek
Fadershanden
i våra liv och förmedla den vidare
till andra
människor. Vi är kallade att vara ljus och salt,
men vi behöver tänka på vad vi fyller vårt
sinne med, var vi hämtar vår kraft och inspiration och vem/vad vi ger plats åt i vårt hjärta.
Alla behöver Jesus. Han kan tina och förvandla ett fruset och hatiskt hjärta. Det finns
många exempel på det. Låt oss be för dem som
förföljer och dödar att de får förvandlade hjärtan, och låt oss vara rädda om vårt eget hjärta.
”Mer än allt annat – vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv.” (Ordspråksboken 4:23) Bibel
2000
Jag vill med dessa ord önska dig en God jul
och ett Gott Nytt År!

Gud – tack för att Du håller Din hand under mej!
Du håller Din hand välsignande över mej
och Du omsluter mej på alla sidor.
Men när livet är ett stort svart hål
och all min trygghet är förvandlad
till bottenlös avgrund,
då håller Du Din hand
allra längst nere i djupet.
Och när bördorna tynger ner mej
djupare och djupare,
då finns Din hand under mej
för att fånga upp mej, gömma mej,
och låta Din kärlek läka mej.
Tack Fader!
Inga-May Nilsson
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Ofödda barn reagerar på musik redan vid vecka 16
Musik av bland annat Bach och Mozart fick 16
veckor gamla foster att reagera, visar en ny studie.

Ofödda barn reagerar på musik tio veckor tidigare i graviditeten än vad man trott, rapporteras det i en studie där 100 gravida kvinnor
deltog, resultaten presenteras i den medicinska
tidskriften Ultrasound.
När musik spelades för fostren så rörde de
sig fysiskt och ”dansade” till tonerna, skriver
brittiska Times.
– Fostren reagerade på musiken genom att
röra munnen eller tungan som om de ville tala
eller sjunga, säger obstetrikern Marisa LópezTeijón enligt tidningen. Tidigare har man trott
att det mänskliga hörselsystemet inte utveck-

las förrän kring 26:e graviditetsveckan. Forskarna menar nu att studien visar att musiken
aktiverade hjärnkretsar och stimulerade språk
och kommunikation inne i livmodern, skriver
Times.
Mozarts ”Eine kleine Nachtmusik”, ska ha
fått 91 procent av fostren att röra sin mun och
73 procent att sticka ut tungan medan till exempel en ljudupptagning av Disneyfiguren
Musse Piggs röst fick 75 procent av fostren att
öppna munnen.
Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se
Artikeln har tidigare publicerats i tidningen Världen idag,
och publiceras här med tillstånd av författaren.

Rättegång om samvetsfrihet
I det uppmärksammade fallet om barnmorskan Ellinor
Grimmark har huvudförhandling hållits vid Jönköpings
tingsrätt den 29-30 september och 1 oktober 2014.
Sammanfattning av bakgrunden. Ellinor sökte i slutet
av sin barnmorskeutbildning sommarjobb på sjukhusen
i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Då hon meddelade att
hon inte kunde medverka vid aborter, nekades hon anställning vid alla tre sjukhusen. Hon fråntogs dessutom
sin tidigare beviljade studielön, då hon av landstinget
inte ansågs anställningsbar p.g.a. sina åsikter. I samband
med beskedet om nekad anställning riktades kränkande
uttalanden mot henne vid 2 tillfällen. Ellinor ansåg sig
diskriminerad och stämde Region Jönköpings län för
skadestånd.
Förhandlingen pågick i tre dagar. Vittnesförhör hölls
med 11 personer, varav 3 åberopats av Ellinor och 8 av
regionen. Regionen bestred yrkandet om skadestånd.
I sin slutplädering sa advokaten Jörgen Olsson bl.a.
att en hel grupp, som åberopar samvetsfrihet, i praktiken
är belagd med yrkesförbud. Det går att lösa situationen
om bara viljan finns. I Norge har man löst det. Där arbetar Ellinor nu som barnmorska.
Ett principiellt viktigt mål som bevakades med intresse av såväl media som åhörare.
Dom meddelas den 12 november.
Gunnel Hultner, Jönköping

Ellinor Grimmark tillsammans med
sina juridiska ombud.
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Livshjälp i livets början och slut
”Satsa på palliativ vård – inte dödshjälp”.
Detta är rubriken på Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyrens ledare i Läkartidningen i oktober 2015. Det är glädjande att
det nu tydligt framgår att läkarnas fack går
emot dödshjälp. Speciellt mot bakgrund av
Stensmyrens avvisande av samvetsfrihet som
skäl för att slippa delta vid abortingrepp i det
s.k. barnmorskemålet som Margréth Jansson
tog upp i förra numret av Hälsning. Det är
uppmuntrande även med tanke på att debatten i Läkartidningen tidigare ofta gått i
riktning bort från judisk-kristen etik och människosyn.
2009 skrev jag under rubriken ”Livshjälp
i stället för dödshjälp” i Läkartidningen den
25 mars på Jungfru Marie bebådelsedag, den
dag då vi enligt almanackan påminns om det
förunderliga att den människa som också var
Gud började sitt jordiska liv som ett mänskligt
embryo, om Albert Schweitzers tanke som
sammanfattade hans livsgärning. ”Vördnaden
för livet!” Det var under en färd på en flod i
Afrika 1915, med solens strålar glittrande i
vattnet, den omgivande regnskogen och en
grupp flodhästar på stranden som inramning
som Albert fick denna tanke som en uppenbarelse. Schweitzer fick Nobels fredspris men
var upptagen med hjälparbete i Afrika och
fick priset i sin frånvaro (http:nobelprize.org
/nobel_prizes/peace/laureates/1952/).
Jag citerade även ur den Hippokratiska
eden: ”Jag skall icke ge någon gift, även om
jag blir ombedd, ej heller ordinera något sådant; ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel. I renhet och fromhet
skall jag leva mitt liv och utöva min konst”.
Avslutningsvis önskade jag att vi alla med
inspiration från Hippokrates och Schweitzer
som förebilder i förundran och vördnad för
livet erbjuder livshjälp i stället för dödshjälp
för allt fler från livets början till dess slut.
Som en reaktion på mitt inlägg fick jag veta
att modern medicinsk etik handlar om att ge
skäl för sitt ställningstagande och min hänvisning till auktoriteter som t.ex. Hippokrates
4

misstänkliggjordes av Niels Lynöe, professor
i medicinsk etik. Det intressanta är att Niels
Lynöe som professor i etik och sakkunnig i
Statens medicinsk-etiska råd själv utifrån sin
roll som auktoritet ger sig på meningsmotståndare med ett argument som han själv verkar vara helt blind för att han själv utnyttjar
på ett manipulativt sätt. I Bibeln kan vi läsa
att av frukten kan vi bedöma en människa.
Albert Schweitzers liv kan sägas vara en levande kommentar till hans etiska hållning och
hans judisk-kristna människosyn. Niels Lynöes verkar ha andra källor som grund för sitt
agerande men förhoppningsvis tar han framöver lärdom av Hippokrates, Schweitzer med
flera av historiens förgrundsgestalter inom
den medicinska etiken.
Om vi återgår till Stensmyrens ledare får vi
där veta att trots att 73 procent av Sveriges
befolkning är positiva till aktiv dödshjälp så
är två tredjedelar av läkarna emot (min kursivering). Stensmyren tror att befolkningens inställning kan bero på en missuppfattning
bland allmänheten om vad som är möjligt i
vården och hur frågorna i enkäter är formulerade.
Det är dock uppmuntrande att läsa om det
tydliga fördömandet från Läkarförbundet
som tillsammans med World Medical Association (WMA) anser aktiv dödshjälp som
oetiskt.
En intressant detalj i Stensmyrens artikel är
följande stycke: ”Ett av de viktigaste argumenten för legalisering av eutanasi är individens autonomi och rätt till självbestämmande.
Frågan är dock inte så enkel, då den även kräver annan parts beslut och agerande (min kursivering). Vårdens grundläggande etik är
dessutom: ”aldrig skada, om möjligt bota,
ofta lindra, alltid trösta”.
Här berör Stensmyren ”annan part” d.v.s.
läkarnas inblandning i en aktiv dödshjälp och
problematiserar den. Varför gäller det inte på
samma sätt barnmorskan som vill slippa delta
i abortingrepp? Kan det vara så att barnmorskor ofta är kvinnor och anses mindre viktiga
forts. nästa sida

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Sjukhuskyrkans verksamhet på Mälarsjukhuset bedrivs av Svenska kyrkan i Eskilstuna tillsammans med frikyrkor i Eskilstuna, Strängnäs
och Mariefred. Lokalerna hittar du i sjukhusets huvudbyggnad. I entréplan finns det ett
trevligt andaktsrum som är öppet varje dag kl.
7-19 för t.ex. enskild bön eller om man vill
lämna en ”bönelapp”. På tisdagar har man
lunchandakt och på torsdagar mässa. Sjukhuskyrkan har inga andakter eller sångstunder
ute på avdelning, men det finns däremot grupper från frikyrkor som besöker någon avdelning.
Av dem som arbetar i sjukhuskyrkan på
Mälarsjukhuset är en sjukhuspräst och två diakoner.

Besök gärna sjukhuskyrkan då du är på
sjukhuset som patient, anhörig eller personal.
Är du patient och inte själv kan ta dig till sjukhuskyrkan kan du be någon av personalen på
den avdelning du finns, att hjälpa dig få kontakt med någon av dem som jobbar i sjukhuskyrkan.
Du kan läsa mer om sjukhuskyrkan på
Mälarsjukhuset och även se en del fina bilder
från andaktsrummet på: www.svenskakyrkan.se/eskilstuna/sjukhuskyrkan
Information är hämtad dels från länken ovanför och dels via telefonkontakt.

Disputation i Umeå
Jag hade möjlighet att delta vid Lisa Martinssons disputation den 22 maj 2015 vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
Titeln är ”Kvalitetsförbättringsarbete inom
palliativ vård - rollen för ett nationellt kvalitetsregister och uppfattning om information
given i samband med palliativa cytostatika.”
Det finns ett behov av att utveckla strukturerade metoder för att mäta och förbättra
vårdkvalitet inom den palliativa vården. Behovet finns såväl inom som utanför den specialiserade palliativa vården.
Ärlig information från läkare anses vara en
viktig del av palliativ vård. Information från
läkare till patienter om övergången till livets
slutskede har beskrivits som ett ”brytpunktssamtal” eller kommunikation om övergången
i relation till läkare som traditionellt ofta har
varit män?
Borde inte fler läkare, såväl män som kvinnor, stå upp för de barnmorskor som haft
modet att vägra abort? Nästa gång kan det
vara läkarna som tvingas utföra aktiv
dödshjälp mot sitt samvete.

till livets slutskede.
Kvalitetsregister möjliggör monitoring och
förbättring av vårdkvalitet samt klinisk forskning. Svenska Palliativregistret är ett svenskt
nationellt kvalitetsregister som samlar in data
från sjukhus, hospice, särskilda boenden/korttidsboenden och hemsjukvård med en dödsfallsenkät om innehållet av den palliativa
vården, fokuserat på den sista veckan i livet.
Det är mycket viktigt att lyssna in patienten vid ”brytpunktssamtalet” - övergången till
livets slutskede.
Allt enligt Dr Lisa Martinssons avhandling.
Eivor Holmlund
Sjuksköterska, Umeå

Kristen sjukvårdspersonal behöver gå samman och gemensamt verka för livshjälp i livets
början och slut. Med Guds hjälp kan vi göra
skillnad!
Johan Holmdahl
Överläkare, Göteborg
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HCFI:s Global Prayer Summit 2015
Än en gång har HCFI inbjudit till en bönevecka, den här gången på Hebron Hall i Cardiff, Wales. Vi började på måndagskvällen
den 21 september och slutade lördag morgon.
Drygt 140 personer från 40 länder hade hörsammat inbjudan. Vår ordförande Margréth
Jansson och jag fick representera Sverige. Vi
var 9 från de nordiska länderna. Det var en
glädje att få träffa Erasmia Grim som kommit
ändå från Sydafrika och många andra vänner
som vi lärt känna under år som gått. En stor
grupp på 17 personer kom från Nigeria och
en grupp på 12 personer kom från Filippinerna.
Vi hälsades välkomna första kvällen av
bl.a. hälsovårdsministern i Wales regering, Darren Millar och Direktorn för Evangeliska Alliansen i Wales, Elfed Godding som vi förstod
var varma kristna.
Jeff Dyas var ledare för det ansvariga HCF-

Österländsk andlighet
och biblisk kristendom

Ny bok av pastor Linda Bergling
Ni ska vara heliga för jag är HELIG
Går det att förena österländsk andlighet eller
nyandlighet med kristen tro? I boken svarar
Linda Bergling på dessa frågor genom att ge en
grundläggande orientering i österländsk andlighet och jämföra den med biblisk kristendom.

Beställ boken på vår webbshop idag
www.store.arken.org eller ring 08-588 840 00
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teamet och Graig var lovsångsledare. Båda två
har varit med på de böneveckor vi haft i januari varje år, bl.a. den på Gullbrannagården
förra året.
Dagarna var mycket intensiva med början
redan kl. 7.30 med morgonbön och sedan var
dagen fylld fram till 18.30 med avbrott bara
för mat och slutade med middag kl.
18.30.Temat för veckan var ”Moved with
compassion” och utgick från liknelsen om
den förlorade sonen och Faders otroliga medlidande och förbarmande. Dr Mee Leng Boey,
Dr Chris Steyn och Dr Arul Anketell m.fl. ansvarade för undervisningen. Varje pass började med en god stund av lovsång och det
ägnades också tid till bön, ofta i grupper på
3-4 personer. Jag fick en flicka från Nigeria
och en från Sydafrika som mina bönekamrater ett par dagar och det blev verkligen välsignade bönestunder.
Vi fick alla en bok av Rees Howells, Intercessor, som välkomstgåva. På torsdagen hade
vi en utflykt till den återöppnade bibelskolan,
Bible College of Wales, som varit Rees hem
och förebedjarbas. Rees Howells var en gudagripen man som, efter att ha vistats i Amerika
några år, återvände hem och fick medverka
till en väckelse 1904-1905 då över 100 000
människor blev frälsta bara på några månader. Gud har genom ett profetiskt budskap
väckt förväntan bland Guds folk i Wales att
man ska få uppleva en ny väckelse inom en
snar framtid.
Man diskuterade också situationen med
förföljelsen av de kristna i många länder.
Open Doors som startades av Broder Andrew,
välkänd i HCF, gör ett väldigt gott arbete i
dessa länder. Vi som lever i den fria världen
behöver verkligen få upp ögonen för det stora
behovet av förbön för dessa våra syskon.
Kambodja är ett sådant land. En ung pastor
från Mongoliet vittnade om hur han fått kontakt med HCF och sedan startat studie- och
bönegrupper och har andra möten på kvällarna. Där finns 330 byar och 300 har inga
kyrkor. Läkare är med i grupperna och det förvånar folk. En kvinna hade blivit helad och

Förbön för olika nationer i världen.

hon började be för sin son som var läkare.
Han och hans fru blev kristna och döptes på
påskdagen.
Nigeria är ett land med många kristna särskilt i den sydöstra delen. Uppe i norr är islam
stark, särskilt genom Boko Haram. De går in
i husen på nätterna och många har dödats vid
dessa räder.
Vi bad för våra olika länder vid flera tillfällen i olika grupper och vi från Sverige tog
upp om frånvaro av samvetsfrihet inom vården. Vi vet att många beder med oss om en
förändring.
En eftermiddag kunde vi gå på studiebesök, dels till ett äldreboende och dels en förskola inom området. Margréth och jag gick

med till äldreboendet Bethel House, som startats av ett par som arbetat på Hebron Hall
fram till sin pensionering. Flera vittnade om
den goda anda som rådde och hur bra de trivdes där.
Det är verkligen uppmuntrande att vara
med på en sådan här vecka. Att höra vad Gud
gör genom kristen vårdpersonal utöver världen gör att man känner ett ännu större behov
av förbön för vårt eget land och dem som arbetar inom vård och omsorg. Låt oss inspireras av Guds Helige Ande att gå in i bönetjänst
för dem. Gud är inte död, Han lever och vill
besvara våra böner även i dag i vårt land.

T.v. några av de boende på Bethel House. Mannen är bibelöversättare för Wycliffe Bibelöversättare. T.h. grundaren av boendet.

Äldreboendet Bethel House.

Barbro Fritz
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Kväll med Afrika i fokus
Återigen kallade SKSF till höstmöte, som i år
var förlagt till Allianskyrkan i Jönköping den
14 september. Vi var ett 35-tal som hörsammat inbjudan och fick vara med om en intressant kväll.
Mötet leddes av Barbro Fritz. Sång och
musik svarade Christer Ramefelt för, som till
sin hjälp hade Nils-Erik Magnusson. De bjöd
oss på några vackra sånger. SKSF:s ordförande Margréth Jansson informerade om
olika aktiviteter som varit och som kommer.
Tradition för höstmötet är ju att Linnéa
och Lennart Karlsson gästar samlingen och
delger oss en aktuell rapport från sin verksamhet, innan de återvänder till Sydafrika i slutet
av oktober. Denna gång presenterade Lennart
aktuella bilder som omfattade hela Sydafrika
och gav information om deras arbete med
hospice, matpaket till utsatta HIV-hem med
föräldralösa barn och utbildning av olika
hantverksyrken. Lennart lät oss förstå, att det
inte alltid blev som han ville, men som den optimist han alltid är, finner han ständigt nya
vägar som blir många behövande till hjälp på
bästa sätt.
Lennart berättade också, att han och Linnéa har stått inför ett avslut, som ansvariga

Barbro Fritz med Linnéa och Lennart Karlsson.
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för alla årens verksamheter. Yrkesskolan, som
tidigare flyttats till Phumelela Bible College,
överlämnades i juni månad till bibelskolan,
som nu tagit över ansvaret för den fortsatta
verksamheten. Förhoppningen är ju att engagerade människor är villiga att föra verket vidare enligt Lennart och Linnéas önskan.
Det finns bl.a ett löfte från en tysk sjuksköterska som arbetat med AIDS-sjuka på en intilliggande aidsklinik, att ansvara för en
dagverksamhet på hospice och att hon också
skulle kunna åka ut på landsbygden och besöka sjuka i hemmen. Det skulle då behövas
en bil för detta ändamål vilken i dagsläget tyvärr inte finns. Vi får komma ihåg verksamheten i våra förböner.
Linnéa avslutade mötet med tänkvärda och
intressanta ord kring våra liv och om hjälpsamhet.
Under kvällen fick vi som vanligt njuta av
goda smörgåsar och bakverk.
Till arbetet i White River insamlades c:a
4000 kr.
Tidigare medarbetaren i Sydafrika, Roland
Kvist, avslutade kvällen med bön.
Iris Lorentzi

Sång och musik med Christer Ramefelt och
Nils-Erik Magnusson.

Saline Process kursdag i Jönköping
Lördagen den 17 oktober arrangerade SKSF
en Saline-kurs i Jönköping. Vi var 9 deltagare,
varav 3 kom från Norge, samt Nia Lindström
som undervisade och handledde oss genom
kursen. Saline-kursen har översatts till ett
antal olika språk och används som metod i
många länder. Metoden kan användas för träning och vägledning hur man kan vara ljus
och salt och bemöta patienter och anhöriga
med svåra existentiella frågor med Kristi kärlek och hopp.
Utifrån rollspel tränade vi att med respekt
och känslighet utröna patientens andliga

behov och längtan. Förutom genomgång av
metoden diskuterades bl.a. olika frågeställningar som t.ex.: Är en kristen tro viktig i patientkontakten? Vilka möjligheter/hinder finns
för att förmedla sin kristna tro i vården o.s.v.
Dagen var mycket intressant och givande
och metoden kan vara till stor hjälp i vårdarbetet. Därför vill jag rekommendera nästa
kurstillfälle som blir på Gullbrannagården i
samband med den nordiska konferensen 1-3
april 2016.
Anita Andersson

Samtal i gruppen, med handledare Nia Lindström längst till höger.

Saline Process i samband med nordisk konferens 2016 på Gullbrannagården
Fredagen den 1 april kommer det att vara en
Saline Process grundkurs. Undervisningen ansvarar tränare från vårt nordiska team för.
4-5 april blir det även en TOT-kurs (Training of Trainers), d.v.s. en fortsättningskurs
för den som gått grundkursen och vill gå vi-

dare för att kunna undervisa andra i Saline
Process. Även den kommer att vara på Gullbrannagården. Alet Uittenbogaard från Holland, promotor för Saline Process inom HCFI,
kommer att hålla i undervisningen då.
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Bön

Bön för vård och omsorg i Sverige 2015
Under 2015 har vi bett oss genom Sverige,
från norr till söder. Vi har bett 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 har lagt

något speciellt på ditt hjärta då du har bett?
Under december ber för vi för Halland, Skåne
och Blekinge.
”Var uthålliga i bönen, vaka och be under
tacksägelse.” Kol.4:2

Vi ber och tackar tillsammans
Tacka för:
• alla som är ljus och salt på sina arbetsplatser
• alla trogna medlemmar och gåvogivare i SKSF
• korset i våra nordiska flaggor
• att vi får samlas fritt till bön och gudstjänster
i hem och kyrkor
• bönegemenskapen i HCFI och SKSF
• de kristna studentföreningarna
• de som värnar om våra barns och ungdomars hälsa och trygghet
• att Jesus kom till jorden och för allt han gjort
för oss
• alla förebedjare, bönetrio och bönegrupper
inom SKSF

Bed för:
• dem som är förföljda för sin kristna tro
• dem som är på flykt
• dem som mår psykiskt dåligt
• dem som sörjer
• all vård- och omsorgspersonal
• dem som är i beslutsfattande ställning
• frågan om samvetsfrihet
• planering av nordisk konferens
• arbetet med Saline Process i Norden
• SKSF:s ekonomi

Healthcare Sunday
I Pingstkyrkan Huskvarna uppmärksammades Healthcare Sunday 18 oktober. I början
av gudstjänsten fick Nia Lindström som är
medlem i församlingen och även vice ordförande för SKSF ordet en liten stund. Även
Margréth Jansson, ordförande för SKSF och
tre vänner från vår systerförening KFH i Norge var med. Anne-Marit Dugstad, ordförande
för KFH och nordisk koordinator för Saline
Process, berättade lite kort om vad Saline Process är och läste en vers ur Vårdbibeln. Nia
frågade hur många av dem som var samlade i
kyrkan som var vårdpersonal. Det var många
som räckte upp handen. Sedan bad man för
vården och omsorgen i Sverige och Norge.
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Även i många andra kyrkor runtom i landet bad man för vård och omsorg 18 oktober.
Det är många privatpersoner som har hört av
sig och sagt att de skulle vara med i bön för
vården där man befann sig just den dagen.
Healthcare Sunday uppmärksammas den
söndag som är närmast den 18 oktober, då
Lukas har namnsdag, eftersom Lukas i Nya
Testamentet var läkare. Det är därför lätt att
veta när det blir nästa år, och du kan berätta
om det så att ni kan planera in det i god tid i
din kyrka. Behoven inom vården och omsorgen är stora, och det är viktigt att vi kan få
hjälpas åt att be på detta sätt.

Program för HCFI nordisk konferens på Gullbrannagården 2016
Talare: Chris Steyn, internationell koordinator
för HCFI
Torsdag 31 mars
Nordisk ledardag. Styrelsen för HCFI i de
nordiska länderna möts
för samtal, bön och undervisning
Kl. 10-12:30 Undervisning med avbrott för
fruktpaus
Kl: 13:00 Lunch
Kl. 14-16:30 Undervisning med avbrott för
kaffepaus
Kl. 18:00 Kvällsmat
Kl. 19:00 Samling
Fredag 1 april
Alternativ 1:
Saline Process kursdag
Alternativ 2:
Kl. 8:30 Frukost för den som varit över natt
på Gullbrannagården
Kl. 10-12 Bönevandring m.m.
Kl. 13:00 Gemensam Lunch
Kl. 14:30 – 16:30 Undervisning
Kl. 18:00 Middag
Kl. 19:00 Gemensam samling
Lördag 2 april
Kl. 8:00 Morgonbön
Kl. 8:30 Frukost
Kl. 9:30 – 12:30 Undervisning med avbrott
för fruktpaus
Kl. 12:30 Lunch

Kl. 14:00 SKSF:s årsmöte
Kl. 16:00 Kaffe
Festkväll:
Kl. 18:00 Middag
Kl. 19:00 Samling med ngn typ av underhållning
Söndag 3 april
Kl. 8:30 Frukost
Kl. 10:00 Gudstjänst
Avslutning med gemensam lunch
Måndag den 4 april – Tisdag den 5 april
Saline Process TOT-kurs, för dig som har gått
Saline Process grundkurs, och vill gå vidare
för att även kunna undervisa i Saline Process.
Separat program kommer att finnas på SKSF:s
hemsida: www.kristenivarden.se
och även i Hälsning nr 1 2016
Praktisk information
OBS! Det kan bli små justeringar i programmet.
Anmälan till ledardag, nordisk konferens och
de olika Salinekurserna, kan göras via anmälningsformular på SKSF:S hemsida:
www.kristenivarden.se
eller via e-post till: kristenivarden@telia.com
Om du inte har internet kan du ringa in din
anmälan till vår föreningsmobil:
072-2151992. Det går bra att prata in ett
meddelande om ingen svarar direkt.

SKSF i internationell gemenskap
SKSF är anslutet till Healthcare Christian Fellowship International, HCFI, som arbetar i eller har kontakter i ca 140 länder
i samtliga världsdelar.
Healthcare Christian Fellowship International
P.O. Box 11955, Rynfield 1514, South Africa
E-post: hoschris@iafrica.com
Healthcare Christian Fellowship International
Vincent van Goghstraat 15
NL - 3781 XM VOORTHUIZEN
Holland
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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

Fredens rike
I mörka vinternatten syns stjärnans klara sken
påminner om det som hände för mycket längesen
då Guds son kom hit till jorden och föddes i ett stall
långt bort från kungens salar och kronor av kristall
De vise sökte efter honom i kungens stora slott
De tänkte att den nyfödde kungen måste bo flott
Men Jesu rike är ej av denna värld
Och försvaras ej med skjutvapen och svärd
Guds rike är ett fredens rike där den minste är störst
Där man älskar sin nästa och inte ser till sitt eget först
MJ

info@nyamusik.se
www.nyamusik.se

Hemsida: www.provitasweden.org
E-post: info@provitasweden.org
Telefon: 018-129300
Vi arbetar för att främja mänskliga rättigheter
och ett starkare människovärde.

Vi behöver ditt stöd!
Ge en gåva till Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Plusgiro 13 87 37 - 2 • Bankgiro 312-4294 • Swish 1234580239

