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”Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig”
Ps.119:105
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Kära SKSF-vän
Nu har vi kommit en bit in på år 2016. Jag
vet inte hur din början på året har varit,
men för många av våra troende syskon
runtom i världen har det varit både en tuff
avslutning på 2015 och början på 2016. Jag
vet inte om du känner till ”Open Doors”. De
jobbar i länder där de kristna är förföljda
för sin tro. Broder Andrew är ett namn
som många har hört i detta sammanhang.
Varje år sammanställer Open Doors International forskningsavdelning ”World
Watch List. De analyserar de kristnas förhållanden i ca. 70 länder, och rangordnar
sedan de 50 länder där det är svårast att
vara kristen. På listan som kom ut nyligen
finns följande länder överst: Nordkorea,
Irak, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Pakistan,
Somalia, Sudan och Iran. Låt oss komma
ihåg våra systrar och bröder i dessa länder
i våra böner, och även tacka Gud för den
frihet vi har att utöva vår tro. Vi får inte ta
den för given, och heller inte glömma att ta
vara på den. Tider och omständigheter kan
förändras.
Under året vi har framför oss kommer
man att mötas i olika bönegrupper och
bönetrio på olika platser runtom i Sverige,
och vi hoppas att det kommer att bildas
fler. Om du på din ort bildar en grupp där
ni möts för att be för vård och omsorg, får
du gärna höra av dig till oss. Det kan ju vara
så att det finns någon mer på din ort som
skulle vilja vara med i en grupp, men kanske inte känner någon annan där. Ibland
hör människor av sig, och det är då bra om
man kan hjälpa till att förmedla en kontakt.
Ni får väldigt gärna höra av er också om
ni ska ha någon samling i din kyrka som
kan vara av intresse för våra medlemmar
att komma till. Vi kan då lägga upp infor-

mation på vår hemsida och på vår Facebooksida. Det kan t.ex. vara en föreläsning
om etik, eller hälsa.
Vårt årsmöte kommer vi i år att ha på
Gullbrannagården, utanför Halmstad., i
samband med en nordisk konferens. Se
program i slutet av denna tidning. Hoppas
vi blir många som möts där då!
Jag vill önska dig en välsignad fortsättning
på år 2016, med Guds ord som lykta, ljus,
vägvisare och kraftkälla. (Ps.119:105)
Margréth Jsnsson
Ordförande
kristenivarden@telia.com
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Förintelsen började med funktionshindrade barn
Vi ser också med ökande oro en växande intolerans i Europa och i Sverige.
Den 27 januari var det Förintelsens minnesdag. För 70 år sedan befriades Auschwitz
som var en av nazisternas förintelseläger.
Nazisternas hemska grymheter är svåra att
ta till sig i all sin vidrighet.
I augusti 1939 – alltså samtidigt som kriget
började – utfärdade den tyska regeringen
en strängt hemlig förordning. Alla barn under tre års ålder, som hade missbildningar
eller funktionsnedsättningar av olika slag,
skulle registreras. De barn som efter undersökning ansågs kunna utvecklas, fick föräldrarna hämta hem igen. De andra gav man
sömnmedel och för lite mat, så att de tynade
bort. Det skulle ge sken av ett naturligt sjukdomsförlopp. Denna barnaktion pågick i ett
par år och man beräknar att man tog livet av
fem tusen funktionsnedsatta barn på detta
sätt.
I oktober samma år, bestämde Hitler att
en likadan aktion skulle göras och då också inkludera vuxna och tonåringar som var
intagna på anstalter och som ansågs vara
obotliga. Aktionen kom att kallas Aktion T4.
En kontrollnämnd i Berlin upprättades dit
alla vårdanstalter och psykiatriska sjukhus
skulle skicka blanketter på patienter, som
levde ett – vad man kallade – ovärdigt liv. På
kontrollnämnden anställdes över 40 anonyma läkare, som granskade blanketterna.
De avgjorde vilka som skulle transporteras till en av de sex anstalter där man hade
ordnat med en gaskammare, kamouflerad
som duschrum, och ett krematorium. Man
använde sig av koloxid som leddes in i gaskammaren. Ansvarig för proceduren var en
överläkare. Vid domstolsförhandlingar efter

kriget berättades hur människor skrek och
bad för sina liv. I regel dödades de nyanlända redan inom några timmar efter ankomsten.
Forskare har uppskattat att cirka en miljon människor med funktionsnedsättningar
antingen mördades, steriliserades eller utnyttjades som slavarbetskraft eller på annat
sätt drabbades i det nazistiska Tyskland.
Minst 275 000 mördades antagligen enbart
på grund av sina funktionsnedsättningar i
bland annat det så kallade T4-programmet.
Personal från dödsanstalterna skickades
sedan till Polen för att bygga upp speciella
förintelseläger där. De mest kända av dessa
tre läger är Treblinka.
Riksförbundet FUB minns Förintelsen och
de oerhörda brotten mot alla grupper som
drabbades. Vi ser också med ökande oro en
växande intolerans i Europa och i Sverige.
En central devis för FUB är alla människors
lika värde. Vi tar kraftfullt ställning mot all
form av rasism och intolerans.
Idag är Förintelsens minnesdag. För 70 år
sedan befriades Auschwitz som var ett av
nazisternas förintelseläger.
Thomas Jansson
Förbundsordförande Riksförbundet FUB
(För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). http://www.fub.se

(Artikeln är tryckt med författarens tillstånd och
är tidigare publicerad i tidningen DAGEN)
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Student

Livspusslet
Hur får man ihop sitt livspussel? Livet
bjuder på så mycket olika saker. Det kan
både vara bra och mindre bra saker såklart. Ibland känns det som det är alldeles
för mycket på gång för att få rum med det
på veckans sju dagar. Jag är sjuksköterska
sen 20 år tillbaka i tiden men utbildning
är något man aldrig riktigt blir färdig med.
Nu läser jag vidare till specialistsjuksköterska och tar min Magisterexamen till
sommaren. För min del fungerar det så att
jag jobbar halvtid och studerar halvtid. Jag
är självklart tacksam för möjligheten till
högskoleutbildning men med familj på fem
barn och en man kan det vara svårt att få
till det. Jag känner mig som oftast väldigt
frustrerad för att inte hinna med allt till
100 % och det blir för lite sömn om nätterna. Det finns säkert fler som känner

som jag även om man kanske inte både
studerar, jobbar och ska ta hand om familj
samtidigt.
När det känns som jag inte klarar något
mer hämtar jag kraft och inspiration från
Bibeln. Första Petrus brev 5:6-7 säger ”Böj
er alltså ödmjukt under Guds starka hand,
så att han upphöjer er när tiden är inne,
och kasta alla era bekymmer på honom,
ty han sörjer för er.” Gud har gett oss en
enorm potential tror jag. Det är Han som
har skapat oss och Han har säkert tagit i
stort. I mig själv klarar jag inte av allt men
Gud ger oss den kraft vi behöver. ”Han ger
den trötte kraft och ökar den maktlöses
styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp,
unga män kan falla. Men de som hoppas på
HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar
som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.”
(Jes 40:29-31). Det känns skönt att få ta de
orden till sig de kraftlösa dagarna.
Nia Lindström,
Specialistsjuksköterskestudent på ”äldre
dar”
Vice ordförande för Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund

” Men de som hoppas på
HERREN får ny kraft.”
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Tänkvärt

Storstädning
När man hjälper andra människor är det
inte ovanligt att man kan spegla sig i det
som sägs, händer och sker. Man kan känna igen sig. Man har själv varit i någon
liknande situation. Saker som gör att man
inte mår väl. Då är det bra att själv ta emot
hjälp och vårda sitt inre. Det finns möjlighet att städa ut det som inte ska finnas i
ens liv, sådant som är till hinder för utveckling i det andliga livet.
Alla människor går genom olika saker
som sätter sin prägel på oss. Vissa saker
vill inte släppa taget. Det kan vara det som
hänt i barndomen, i ungdomsåren eller i
vuxen ålder. Allt emellanåt blir vi påminda om det och vet inte vad vi ska göra med
det eller vart man ska vända sig för att få
hjälp. Det gör ont när vi tänker på det.Det
kan vara att vi blivit orättvist behandlade,
blivit svikna, fått veta att vi inte är tillräckliga trots att vi gjort vårt bästa, inte känt
oss älskade som barn/vuxen. Man kan ha
blivit orättvist behandlad hemma, i skolan,
på arbetsplatsen, i kyrkan eller i kompisgänget. Det kan vara olika former av mobbing. Jag skulle kunna räkna upp mycket
mera men detta är några exempel.
Det är viktigt att den som ger hjälp och

”Det är viktigt att den

som ger hjälp och stöd
också själv får hjälp.”

stöd också själv får hjälp. Alla bär på en
livsryggsäck som kan vara till hinder. Att
storstäda i sitt liv ger oss energi, glädje och
trygghet. Det ger oss en insikt om vilka vi
är i Guds ögon.
Själv har jag fått hjälp på olika sätt och
inte minst från själavårdrörelsen Helhet
Genom Kristus ”HGK” vilket är en organisation som finns i hela vårt land.
www.helhetgenomkristus.nu
Jag har varit med om Hela Hela Människan- dagar där undervisningen handlat
om såren, synden och bindningarna i en
människas liv. Där har jag fått inse vilken
situation jag varit i och fått hjälp i samtal
och förbön. Jag har blivit helad i mitt inre.
Jag har förlåtit oförrätter och bett om förlåtelse.
Det här är något för den som vill gå vidare
och känna frihet och slippa en tung ryggsäck som livet gett.
För att hjälpa andra bör vi se till vårt egna
andliga liv. Andlig friskvård är det bästa vi
kan få vara med om.
Jag arbetar med människor i församlingen med samtal och förbön och har sett hur
nedtyngda människor fått livsgnistan åter,
upplevt helande och inre läkedom.
I min profession som arbetsterapeut och
anhörigkonsulent i min vardag möter jag
många anhöriga som är i svåra livssituationer och då gäller det att vara trygg i mig
själv för att möta dem där de är och inte
där de borde vara.
Min inre trygghet spiller alltid över på den
som är i behov av hjälp och stöd.
Birgitta Nylén-Petersson, Jönköping
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Hur står det till med våra barns och barnbarns hälsa?
En ung generation som mår dåligt
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Det är i dag ett faktum att särskilt ungdomars psykiska ohälsa har ökat dramatiskt.
I Folkhälsomyndighetens årsrapport från
2014 konstateras: ”Ett flertal frågeundersökningar har visat att besvär av ängslan,
oro, ångest och sömnbesvär ökade under
1990-talet och början av 2000-talet. De
största ökningarna finns bland de unga, i
synnerhet bland unga kvinnor. Även statistik över sjukhusinläggningar och dödlighet talar för försämringar av de ungas
psykiska hälsa. ”... Bland kvinnorna var det
22 procent som rapporterade besvär av
ängslan, oro eller ångest och 33 procent
som uppgav sömnbesvär år 2012.”
Åsa Kastbom, överläkare vid BUP i Norrköping/Linköpings Universitet har nyligen
publicerat en stor studie av barn och unga
vuxna i Östergötland, där hon bl.a. konstaterar följande bland 13-åringar, (en ålder
som idag blir allt vanligare för sexdebut),
”En tidig debut visade sig också positivt
korrelerad till hälsobeteenden såsom rökning och användning av alkohol och droger. Vi fann också att ungdomar med tidig
debut visade fler antisociala beteenden,
pojkarna med tidig debut upplevde lägre
känsla av sammanhang och självkänsla
och mer erfarenhet av sexuella övergrepp,
sälja sex, och fysisk misshandel.”
Det ligger nära till hands att tänka att en
bidragande orsak till den ökande ohälsan
ligger i en sexualsyn och undervisning där
man kopplar bort relationer och ansvar
från sex. Ledande förlag samt material från
RFSU och RFSL för offentlig skola tar inte
upp sådant som hur man får relationer att

fungera. Detta trots att den fråga som unga
mest ville ha svar på i Smittskyddsinstitutets stora undersökning UngKAB09: ”Kunskap, attityder och sexuella handlingar
bland unga” var ”Hur man får en relation
att fungera”. Samma undersökning visade
att 46 procent (!) av de drygt 15 000 respondenterna svarade ja på frågan om de
någon gång hade blivit ”utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja”.

Kanske står Sveriges kristenhet inför
sin största utmaning någonsin
Kanske står Sveriges kristenhet inför sin
största utmaning någonsin, när våra barn
och unga i skolan genom alla större läromedel uppmanas att bryta och ifrågasätta
normer som särskilt kristna föräldrar och
föräldrar med invandrarbakgrund ser som
självklara och viktiga. Det är bra med ett
kritiskt förhållningssätt, men det kritiska
granskandet ska då även gälla den så kal�lade ”normkritikens” värderingar. Kommentarer som ”Om du är tjej, testa att ha
sex med många killar och se vad andra säger” står i dagsläget oemotsagda och som
positiva exempel även i de största förlagens läroböcker.

Skall Sverige börja könsstympa 15
åringar på ideologiska grunder?

Normkritiken bygger idag på tesen att
kön är en social konstruktion, och inte en
biologisk, som används för att förtrycka
människor, och därför måste bekämpas
med alla medel från förskola och vidare. Det senaste uttrycket för den rådande
”normkritiken”, som i dag är ledstjärnan i

det offentliga Sverige för Diskrimineringsombudsmannen m.fl. är kravet på könskorrigering från 15 år.
I dagsläget ligger det en utredning på regeringens bord som föreslår att man från 15
års ålder ska kunna ansöka om medicinsk
könskorrigering. Processen fram till denna
typ av ingrepp är lång. Diagnosen ”transsexuell” är ovanlig. Utslaget på hela populationen talar vi om 1 pojke på 10 000 och 1
flicka på 30 000. Enligt brittisk statistik är
det 20–30 % av dem som inleder processen
som fullföljer den. Vid Johns Hopkins-sjukhuset i Baltimore, USA, har man helt upphört med könskorrigerande operationer
eftersom de positiva resultaten av dessa har
varit för svåra att verifiera. Som exempel är
självmordsrisken bland personer som har
fullföljt behandlingen 20 gånger högre än
hos befolkningen i stort. ”Deras psykosociala anpassning var inte bättre än hos dem
som inte genomförde någon operation”, säger en av sjukhusets professorer. Och: ”att
producera en ’nöjd’ men fortfarande ängslig
patient kändes som ett inadekvat skäl för
att kirurgiskt amputera fungerande organ.”
säger Paul McHugh, professor i psykiatri vid
Johns Hopkins sjukhus, i artikeln ”Transgender Surgery Isn’t the Solution” Wall Street Journal 140612.
I en intervju i Svenska Dagbladet berättar
Olle Söder, överläkare och professor i pediatrik vid Astrid Lindgrens barnsjukhus att
”Ungefär 5-7 procent av alla barn och unga
har ett könsöverskridande beteende som
gör att deras föräldrar kontaktar sjukvården för att få råd. Men alla barn har faser
när man leker med könsroller utan att det
betyder något annat och ofta upphör det
när barnet blir äldre.” Barnpsykiatern och
professorn Per-Anders Rydelius, fyller i: ”Är

barnet under sju år vet ingen med säkerhet hur det kommer att utvecklas ... Självklart kan man ha klänning på en pojke men
försök att inte låsa barnet vid ett spår. När
man växer upp kan man vara väldigt olika
vid olika åldrar. Först när barnet blir äldre
ser man vilket utvecklingsspår det följer.
”Som exempel på ”spår” nämner artikeln
sådant som ”att barnet har en störning i
autismspektrumet som gjort exempelvis
prinsessor till barnets specialintresse. Eller att barnet blivit skrämt och känner att
det är läskigt att vara pojke. Någon kan ha
en sjukdom som debuterar i tidiga tonår.”

Vad gör vi åt allt detta?

Det har gått snart två år sedan Nätverket
för samlevnad och sexualitet (NfS) bildades. En paraplyorganisation vars arbete
stöds av flertalet av Sveriges kristna samfund och flera organisationer. Bakgrunden
till nätverket var en växande frustration
över att Sveriges barn och unga mår allt
sämre och avsaknaden av fokus på relationer som präglar skolans sex- och samlevnadsmaterial.
Under våren 2015 har NfS fått artiklar
publicerade bl.a. i Expressen, Göteborgs
Posten och Svenska Dagbladet.
Den artikel som i särklass blivit mest läst
och spridd är den i Expressen ”Ett övergrepp på eleverna av RFSU” undertecknat
av två KLM-medlemmar. Där kritiseras
RFSU för lanseringen av ett gratis undervisningsmaterial till högstadieskolor med
pornografiska sexscener där homo- och
heterosexuella par får orgasm tillsammans
och där sedan elever från 13 år inför hela
klassen och lärare på obligatorisk skoltid
förväntas diskutera frågor som ”hur smakar spermier”.
forts. nästa sida
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Rapport ”Naturkunskap – icke god-

känt!”

Den 22 maj 2015 offentliggjordes NfS-rapporten ”Naturkunskap – icke godkänt!” I
denna gick NfS igenom de fyra mest använda läromedlen i gymnasieskolans kurser i Naturkunskap. Av rapporten framgick
bland annat att det är normkritiken som är
det ”stora nya” i undervisningen, vilket är i
direkt strid mot skolans läroplan och ämnesplaner – något som även uppmärksammades av Svenska Dagbladets ledarsida 28
maj 2015 ”Normkritik marginaliserar” och
även i SvDs ledare 28 september. En avgörande strategi för denna rapports framgång
är att den tagits fram i samarbete mellan
olika yrkesgrupper. Specialister inom t.ex.
gynekologi, barnpsykiatri, barnhälsa och
smittskydd har skärskådat texten.

Nytt bra läromedel för sex- och samlevnadsundervisning

För att möta detta har NfS tagit fram ett
ämnesövergripande läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans. Det heter
”Nära varandra” och vänder sig till elever på
högstadiet och gymnasiet. Materialet har
tagits fram bl.a. med hjälp av ett flertal medicinska specialister och är anpassat för att
tydligt stämma in på läroplanens krav. Detta görs med ett tydligt fokus på relationer, i
motsats till det normbrytande material som
i övrigt dominerar marknaden. Se mer på
www.samlevnadochsexualitet.se
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Är det etiskt riktigt att experimentera med
våra barns hälsa i offentlig förskola och skola på ideologiska grunder snarare än på vetenskap och beprövad erfarenhet?
Min enkla fråga i allt detta blir - Är det rimligt att offentlig sjukvård och undervisning-

till Sveriges barn och unga skall styras av
ideologier inom områden där forskning
och beprövad vetenskap inte kan visa klara vinster och i flera fall flaggar för stora
risker?
Hur tycker du käre läsare att dina barn
och barnbarn skall styras av det offentliga
inom något av det viktigaste och vackraste
i livet och för vår hälsa – sex och samlevnad?
Allt gott i Kristus!
Johan Semby
Överläkare och Ordförande för KLM

KLM = Kristna Läkare och Medicinstudenter
www.doctors4christ.com
NfS = Nätverket för samlevnad och sexualitet
https://samlevnadochsexualitet.wordpress.
com
– det kristna alternativet

Vi anordnar en heldagskurs våren 2016

15/4 Inre bönen
– en friskvårdsmodell för ande,
själ & kropp
Inre bönen är ett kristet alternativ till
mindfulness.
Föreläsare är Linda Bergling, pastor i församlingen Arken i Kungsängen, bibellärare och
talare som reser internationellt och undervisar
om biblisk helandetjänst.
Kostnad 1375 kr inkl moms. I kurskostnaden
ingår dokumentation, lunch och fika.
Kursen hålls i Kungsängen.
För mer information och anmälan välkommen
att kontakta halsolovet@arken.org eller gå
in på www.halsolovet.se

Bön
Vi ber tillsammans
Tacka för

o Bönegemenskapen i SKSF och HCFI
o Alla dem som är ljus och salt i sin vardag
o Guds trofasthet och Guds löften
o Att vi har frihet att samlas till bön
och kristen gemenskap
o Sjukhuskyrkan
o Alla våra trogna medlemmar i SKSF
o Korset i våra nordiska flaggor

”Att knäppa händerna i bön
är början på ett uppror mot
oroligheterna i världen.”
Karl Barth

Bed för:

o Nordisk konferens på Gullbrannagården i början av april
o Salinekurserna i april
o Våra bröder och systrar runtom i
världen som är förföljda för sin tro
o Flyktingar som kommit till våra länder
o Muslimer som konverterat och
blivit kristna
o De studerande
o Frågan om Samvetsfrihet för vårdpersonal
o Synen på människan och människovärdet

”Bönens mening är att vi griper
tag i Gud, inte svaret.”
Oswald Chambers

Recension av Margréth Janssons bok ”I huvet på smens barnbarn”.

Vill du läsa något både tankeväckande, verklighetsförankrat, välskrivet och roligt så ska du skaffa dig vår ordförande Margréths diktbok, I huvet på smens barnbarn.
Jag fick den med posten för ett par veckor sedan och jag
läste och kunde knappast sluta förrän jag läst de flesta dikterna. Det som jag också tycker är så fantastiskt är att den
är på rim, varenda dikt!
Margréth är ju undersköterska på ett äldreboende, kör
motorcykel, har barnbarn och en tro på en Frälsare som
bär. Precis så beskriver hon sin tro i en dikt En tro som bär?
Allt är skrivet på ett sätt som gör att man känner igen sig i
både det ena och det andra. Är en utmärkt bra presentbok
också till en vän som fyller år.
Barbro Fritz, Aneby
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Pensionerad distriktsköterska engagerar sig
för behövande barn
Lisbeth Rydefjärd i Ryd, utanför Bottnaryd
i Småland, utbildade sig till sjuksköterska
och jobbade sedan som distriktsköterska
under ett antal år. Hon var även politiskt
engagerad inom landstinget i några år. När
hon blev pensionär slog hon sig inte till ro,
utan hennes omsorg för andra har bara visat sig på annat sätt. Hon engagerar sig nu
på ett särskilt sätt för dem som inget har.
Det gör hon genom att sy och sticka kläder
till behövande barn.
Under januari uppmärksammades hon av

Jönköpingsposten. Hon fick då deras första JP-bukett, just för sitt engagemang för
barn som inget har. Den som hade nominerat henne var hennes man Anders.
Lisbeth fyller 70 år i sommar. Det hon
önskar sig till födelsedagen är material
för att kunna tillverka mer barnkläder till
behövande, så det lär bli fler klänningar,
mössor och annat framöver.
Grattis Lisbeth! Vår värld behöver fler som
vill engagera sig som du!

Tidningsurklipp ur Jönköpingsposten lördagen den 23 januari 2016

”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder,
det har ni gjort mot mig.”
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Matt.25:40

Söka lärdom på ovanliga ställen
Livslektioner kan hittas på ovanliga ställen. När Jesus vandrade med sina lärljungar
sa han: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet…..” Mark.13:28
Som Donald Grey Barnhouse brukade
säga: ”Allt i livet kan visa på Bibliska sanningar.” Så… på min resa anstår det mig att
hålla ögonen öppna för vad Gud har i åtanke att lära mig.
Jesus undervisade alltid sina lärljungar då
de var på väg eller det hände något. Vanliga
liv och omständigheter var ämnen för hans
undervisning. Ända sedan jag arbetade
på en gård som tonåring har jag fängslats
av hans lektioner från gården: odla, sådd
och skörd. ”Redan nu får den som skördar
sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så
att den som sår och den som skördar kan
glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar.
Jag har sänt er att skörda där ni inte har
arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått
in i deras arbete.” Joh. 4: 36-38
Några av de djupaste insikter från Gud
kan komma från den enklaste av livssitu-

ationer. Kommer ni att tillsammans med
mig hålla ögon och hjärtan öppna för de
lärdomar som Gud har för oss på de ställen som vi befinner oss i den närmaste
tiden?
Jag delar resan med er

Bob Snyder
Grundare av IHS = International
Health Service
www.ihsglobal.org

Bob Snyder

Vårdbibeln

Gåvan till den som
vårrdar

Stöd SKSF
Annonsera
i Hälsning
E-post: kristenivarden@telia.com
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Väntande frön
Alla svenskar tror på väntande frön. Vi vet
att det just nu ligger miljontals frön med
ett väntande liv inuti, redo att när kyla och
is försvinner explodera och blomma ut till
ett nytt liv, frön med en mängd varierande färger, dofter och utseenden. Tänk om
svenskar skulle våga överföra den bilden på döden. En underskattad del av den
kristna tron är löftet om en fortsättning
efter döden, att vårt inre är skapat för att
hålla i en evighet.
Alla drabbas av sorg, det är en del av livet.
Som begravningsrådgivare har jag lärt mig
att sorgen också har en vacker sida. Det
är ju faktiskt ett resultat av att det funnits
kärlek. Vi sörjer bara dem som verkligen
betytt något för oss, dem som varit en del
av vår livshistoria. Ofta lockas det bästa
fram hos människor vid dödsfall: omsorg,
heder och ödmjukhet.
Men för den som drabbas är sorg över att
någon nära vän dött det värsta som kan
hända oss. Känslan att lämnas ensam kvar.
Upplevelsen att något av oss själva dör, en
tung förlust som är så definitiv. Det är som
när en kropp kommer i chocktillstånd, man
förlorar perspektiv och fästpunkter, allt

omvärderas och omprioriteras. Man kan
inte se någon fortsättning.

Barnmorskan Ellinor Grimmark förlorade
i tingsrätten, och får nu betala 925 854 kr
för motpartens rättegångskostnader. Rätten till samvetsfrihet prövades inte, utan
det fokuserades mer på diskriminering utifrån diskrimineringslagen. Ellinor överklagade sedan till hovrätten. Hovrätten tar sig
inte an ärendet, utan har skickat det vidare
till Arbetsdomstolen. Om hon förlorar även

där går man vidare till Europadomstolen.
För att stödja kampen för samvetsfrihet
har det startats en fond.

Det är därför den kristna tron behövs, ”så
vi inte behöver sörja som dem som inte har
något hopp”. (1 Thess 4:13).
Jag vill citera en sång: ”Jag vet att jag bär
inom mig ett frö av ett annorlunda slag, för
ett annorlunda liv. Jag vet att även om jag
skulle dö, finns det livet ändå kvar och uppstår i sin tid. I en förgänglig kropp växer ett
oerhört hopp.”
Den som kan aktivera detta liv efter döden
är Jesus. Vilken trygghet inför ett nytt år att
få bekänna sin tro på honom.

Bengt Isaksson,

begravningsrådgivare i Jönköping
Tidigare pastor
i Pingstkyrkan
Bottnaryd

Ellinor ger inte upp kampen för samvetsfrihet
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Fonden för samvetsfrihet
En gåva kan ges till
Bankgiro: 508-8521 eller
Swish: 123 589 6519
Skriv ”Samvetsfrihet” i meddelandefältet.

Föreningsnytt

HCFI:s europeiska bönevecka 2016

HCFI:s europeiska bönevecka var i år i
Strasbourg i Frankrike. Den hölls i år en
vecka senare.. Tyvärr var det ingen från
Sverige och SKSF som hade möjlighet att
delta på plats, men en del av oss följde med
i böneguiden för veckan och var med i bön
på olika sått. Flera träffades i mindre grupper eller hade kontakt via telefon för att be
tillsammans.
Temat för veckan var ”Trofasthet”. Här
kommer några av de bibelversar som var
citerade i böneguiden
.”Herre, upp i himlen räcker din nåd, och
din trofasthet allt upp till skyarna.” Ps.36:6
”Han som kallar er är trofast, han som skall
åstadkomma det.” 1 Thess.5:24
”Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig.
Bind dem omkring din hals, skriv dem på

ditt hjärtas tavla.” Ords.3:3
”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna
vårt hopp, ty han som gav oss löftena är
trofast.” Hebr.10:23
De flesta bibelverserna handlar om Guds
trofasthet, men en av dagarna var det speciellt tänkt att be om trogna Guds tjänare
och trogna Jesu efterföljare m.m. Här kommer två av de bibelhänvisningar som fanns
med, så du kan slå upp dem i din egen
Bibel och läsa dem: Trogna Guds tjänare
(Hebr.3:1-14), Trogna Jesu efterföljare (2
Kor.2:14-17),
En av dagarna var det speciell förbön för
den förföljda kyrkan, våra bröder oh systrar runtom i världen som är förföljda för
sin tro. Vi får fortsätta att komma ihåg dem
i våra förböner.

Hälsningar från böneveckan i Strasbourg

Vi var 30 personer från 14 länder som möttes i Strasbourg för årets bönevecka. Marilyn
Rollier från Schweiz hade bibelstudium från Apg.27:9-44. Det handlar om Paulus på Malta.
Vi fick fundera över vad texten säger om Hälso- och sjukvårdssektorn idag. Det finns många
tankar som man kan känna igen. Det är inte pengar, utan människoliv det handlar om. Var
inte rädd. Guds plan räcker längre än vi kan se. Människor ombord i Hälso- och sjukvårdssektorn är i dina händer, de är med i din båt. Det är ingen lätt resa du är på. Några kanske
önskar kasta dig överbord, men Gud är med. Precis som med Paulus, har han omsorg om
oss. När vi ber, ber vi i förhållande till problemen eller efter Guds vilja? Guds vision är större än vår. Vad är visionen för ditt land? Vad förväntar du dig av Gud?
Inga Helver, Danmark
bönekoordinator
och kontaktperson
för HCF i Norden

En del av böneveckans deltagare
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Föreningsnytt
Nordisk konferens på Gullbrannagården
31 mars - 3 april 2016
Huvudtalare: Chris Steyn

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. !4-16:30 Undervisning med avbrott för
kaffepaus
Kl. 18:00 Kvällsmat
Kl. 19:00 Samling
Fredag 1 april
Alternativ 1:
Saline Process kursdag Kl.10-17
Undervisning: Nia Lindström och Anne Marit
Dugstad
Alternativ 2:
Kl. 8:30 Frukost för den som varit över natt
Kl. 10-12 Bönevandring m.m.

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. Bengt Isaksson med söner
medverkar med sång och musik
Söndag 3 april
Kl. 8:30 Frukost
Kl. 10:00 Gudstjänst
Avslutar med gemensam lunch
Måndag 4 april – Tisdag 5 april
Saline Process TOT-kurs, för dig som har gått
Saline Process grundkurs, och vill gå vidare

Kl. 13:00 Gemensam Lunch
Kl. 14:30 – 16:30 Undervisning
Kl. 18:00 Middag
Kl. 19:00 Gemensam samling

för att även kunna undervisa i Saline Process.
Undervisning: Alette Uittenbogaard (engelska)
Startar måndag 4 april kl.10:00 och slutar
tisdag 5 april kl.17:00

Alette Uittenbogaard,
Holland

Chris Steyn,
Holland

Sjuksköterska, Internationell Läkare, Internationell koordikoordinator för Saline Process nator för Healthcare Christian
Fellowship International
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Isakssons: Bengt, Aron,
Josua, Petrus
sjunger och spelar flera
olika instrument tillsammans

Föreningsnytt
Priser för helpension:

Anmälan senast 18 mars 2016

torsdag lunch – söndag lunch: 1870 kr/person

Anmälan kan göras via anmälningsformulär

fredag lunch – söndag lunch: 1275 kr/person
torsdag lunch – fredag frukost: 595 kr
söndag kvällsmat – tisdag em-kaffe: 740 kr
Endast mat och lokaler fredag: 200kr
I helpensionspriset ingår boende, mat och
lokaler. Vatten, frukt och godis finns i lokalen.
Enkelrumstillägg: 150 kr/person och natt
Lakan och handduk medtages.
Lakan och handduk kan hyras för 100 kr/pers
Kostnad för slutstädning tillkommer för alla
nattgäster:150 kr/person

på SKSFs hemsida: www.kristenivarden.se
eller via e-post till: kristenivarden@telia.com
eller genom att skicka in talongen nedanför.
Konferens/Anmälningsavgift för den Nordiska konferensen: 300 kr, betalas i samband
med anmälan, till SKSF:s plusgiro: 138737-2
eller Bankgiro: 312-4294 eller med Swish:
1234580239
För Salinekurserna tillkommer kostnad för
kursmaterial, som betalas på plats.

Anmälningstalong
till HCF Nordisk ledardag 31 mars, Nordisk konferens 1-3 april,
Saline Process grundkurs 1 april, Saline Process TOT-kurs 4-5 april
Namn ..............................................................................................................
Adress..............................................................................................................
Postnummer .................................Postadress ......................................................................
Telefonmummer ..........................................Ev. E-postadress ............................................
Jag anmäler mig till
HCF ledardag
Logi

Dubbelrum

Nordisk konferens

Saline Process

Enkelrum

Grundkurs
TOT-kurs

Jag vill dela rum med ...................................................................................
Jag anländer ..........dag ....../........kl............ Jag avreser ..........dag ...../........ kl....................
Meddelande om specialkost eller annat vi bör veta .......................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Posta talongen till: SKSF, c/o Margréth Jansson, Smedhemsvägen 19, Ryd, 565 97 Bottnaryd
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B-POST
Begränsad eftersändning

Vid definintiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:
SKSF, c/o Margréth Jansson
Smedhemsv. 19, Ryd, 565 97 Bottnaryd

Kallelse till SKSFs årsmöte 2016
Medlemmar i Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund är välkomna till årsmöte
Lördagen den 2 april 2016 kl.14:00
på Gullbrannagården, Eldsberga
(Ung. 1 mil från Halmstad)

Österländsk andlighet
och biblisk kristendom

SKSFs styrelse

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.

Vi arbetar för att främja mänskliga
rättigheter och ett starkare människovärde.

Beställ boken på vår webbshop idag
www.store.arken.org eller ring 08-588 840 00

..

..
l lalsolovet

i

Hemsida: www.provitasweden.org
E-post: info@provitasweden.org
Telefon: 018-129300

www.halsolovet.se

Det finns inget inbetalningskort med i tidningen.
Det verkar inte vara så många som använder sig av det längre,
och kostar extra att trycka. För att betala din medlemsavgift eller ge en gåva:
se uppgifterna här nedanför.

Vi behöver ditt stöd!
Ge en gåva till Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Plusgiro: 13 87 37 - 2

Bankgiro: 312-4294

Swish: 1234580239

