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Kära SKSF-vän
Nu har äntligen sommaren kommit till
Sverige! Efter en kall och mörk tid har ljuset och värmen kommit. Naturen grönskar
och där det nyligen såg helt dött ut är det
nu fullt av liv. Om jag vaknar tidigt på morgonen öppnar jag gärna fönstret och njuter
av fågelsången. Det är som att höra en hyllning till skaparen själv. Han som ger liv och
målar i så många fina färger och nyanser.
”Det finns många fina vägar, tycker jag,
där man ser sjöar och vattendrag,
kullar och höga berg,
natur som skiftar i färg.
Vår, sommar, höst anar vi,
skaparen vid sitt staffli.
Vi bor i ett vackert land,
och jag tänker ibland,
att det är så grant,
så det knappt kan va sant”
(ur min dikt ”Åka hoj”)
Jag vet inte hur ditt liv ser ut och vad du
har för planer för den här sommaren. Antingen du jobbar hela sommaren, har några veckors semester, är pensionär, eller är
sjukskriven så vill jag skicka med dig Psalm
23. Den innehåller så mycket bra som vi
alla kan ta till oss.
”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.” Våra liv innehåller både glädje och
sorg, med- och motgångar, även om vi är
kristna, men Jesus vill vara vår herde.
”Han för mig i vall på gröna ängar, han låter
mig vila vid lugna vatten.” Om du tycker att
ditt liv är som en ökenvandring, där det är
torrt och utan liv och innehåll, då vill han
ge dig av sitt liv, låta dig få smaka på hans
levande vatten och få vila hos honom.
Bönen är en tillgång, ett sätt att kommunicera med Gud, men ibland kan livet se ut
så att man inte ens orkar be själv. Det står

då att Anden manar gott för oss, och vi vet
även att Jesus ser oss och ber för oss. Kom
ihåg att du inte är mindre kristen för det.
Det kan vara skönt att bli buren av andra
vid sådana tillfällen eller perioder. Du kan
vända dig till din kyrka eller bönegrupp,
men det finns även möjlighet att skicka ett
brev eller e-post till SKSF, så ser vi till att du
får några som speciellt ber för dig och ditt
böneämne.
Jag vill nu önska dig en skön sommar!
Margréth Jsnsson
Ordförande

kristenivarden@telia.com
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Etik

Dödshjälpsdebatten måste utgå från etik
Dödshjälpsdebatten måste utgå från etik

Läkarkåren som nästan dagligen ställs inför svåra överväganden om liv och död delar
inte förslagen om dödshjälp. Politikerna får
inte låta synen på grundläggande läkaretik
styras av opinionsundersökningar, skriver
Jacob Rudolfsson, bitr. generalsekreterare
på SEA.

Två av tre svenska läkare är emot dödshjälp. Men enligt en avhandling gjord 2013
vid Karolinska institutet, säger samma avhandling att tre av fyra svenskar (73 procent) har en positiv inställning till att införa
dödshjälp. Läkarkåren, som nästan dagligen
ställs inför svåra övervägningar kring liv
och död, delar alltså inte folkmajoritetens
uppfattning.
Att det finns en folkmajoritet för en viss
handling innebär inte att politiker per automatik bör ändra lagar i den riktningen.
När en utredning om dödshjälp debatterades i riksdagen i februari, argumenterade både Staffan Danielsson (C) och Johan
Hultberg (M) utifrån en folkopinion. Även
den dödshjälpslag som finns i USA:s delstat
Oregon lyftes fram som ett positivt exempel. ”[D]en lagstiftning som har funnits där i
snart 20 år visar att möjligheten till frivillig
dödshjälp faktiskt har varit någonting som i
någon mening har varit värdefullt i utvecklandet av den palliativa vården”, sa Hultberg.
Oregonmodellen var även uppe för diskussion vid Statens medicinsk
etiska råds
(Smer:s) jubileumskonferens i november.
Förutom en samstämmig panel bestående
av före detta biskopen Tuulikki Koivunen
Bylund, läkaren och författaren PC Jersild

och etikprofessorn Niels Lynöe (samtliga
var positiva till att en dödshjälpslag borde
utredas) menade den senare, att Oregonmodellen borde testas. ”Det finns alltså ingen,
vad man har sett, risk för missbruk eller
sluttande plan”, sa Lynöe.
För mig är det en kristen plikt att värna
livet både i dess början och dess slut. Detta
borde även en före detta biskop kunna instämma i.
En ny studie säger dock annorlunda. Den
visar att alltfler människor i Oregon använder lagen för att avsluta sina liv. År 2015
rapporterade Oregons folkhälsomyndighet
att 132 människor dog med hjälp av läkarassisterat självmord, jämfört med 105 året
innan. Antalet personer som fick receptbelagda dödliga läkemedel ökade från 155 under år 2014 till 215 år 2015.
I den statliga rapporten Oregon Death with
Dignity Act: 2015 Data Summary, som publicerades i februari, är de tre främsta angivna
skälen till assisterat självmord under det senaste året, att man:
– ”förlorar alltmer förmågan att delta i aktiviteter som gör livet roligare” (96,2 procent)
– ”förlorar sin självständighet” (92,4 procent)
– ”förlorar sin värdighet” (75,4 procent)
Det handlar alltså inte främst om patienter i
livets slutskede med outhärdlig smärta eller
obotliga sjukdomar. Läkarassisterat självmord efterfrågas främst av dem som inte
kan ”delta i aktiviteter som gör livet roligare”.
Den 2 februari intervjuades Johan Frostegård, läkare och specialist i internmedicin
samt i reumatologi, i Dagens Nyheter. Sedan
mitten av 1990-talet har han debatterat läForts. sid 5
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Bra vård har blivit ännu bättre
Jag föddes för snart nittio år sedan i
kökskammaren på en bondgård i Värmland. Mor har berättat som ni förstår, hur
det gick till. När hon förstod att det var så
dags, fick far spänna ardennermärren för
åkkärran, för att hämta barnmorskan. Det
var fyra mil fram och åter att köra innan
barnmorskan kunde komma till hjälp. Efter
en svår förlossning såg jag dagens ljus. Men
den ensamma barnmorskan fick fortsätta
vid fotogenlampans sken att söka rädda
mors liv, då hon var på väg att förblöda. Jag
har varit så tacksam att jag fick behålla min
snälla mamma, vilket inte är alla förunnat.
Mor och far var varmt troende och jag såg
dem ofta knäböjda vid sina sängar i bön
före nattens vila.
På våren 1932, ännu inte fyllda sex år, var
jag en hårsmån från döden. Denna händelse minns jag mycket tydligt. Vinterförrådet
av ved var slut och far hade lagt in en del
skräpved i vedboden. Han hade då ställt
kapbänken i dörröppningen och stod där
och kapade. Motorn med drivrem stod utanför. Nu fick jag en önskan att gå in till
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pappa, och hittade en väg under kapbänken. Men klingan fick tag i min rock och
drog mig mot klingan, där jag blev fast. Jag
ser det som ett Guds ingripande att drivremmen gled av och kapen stannade. Först
när far såg trasor följa med klingan upp och
kapen stannade förstod han olyckan. Han
fick loss mig och bar mig in i köket. Jag såg
hur han tillsammans med en gästande pastor böjde sina knän vid min sida och bad
innerligt till Gud om hjälp. Mor lindade in
mig i sönderrivna lakan. Distriktsköterskan
kom med sin bil och körde mig till Karlstad
lasarett, där jag sövdes ner och såret syddes.
Avdelningssköterskan syster Beda gjorde
det bästa för att jag skulle må bra. Vi var
fem barn i rummet. Min mor tog en dag
bussen de tre milen för att hälsa på mig.
Hon fick inte komma in, men fick löfte om
att se mig om hon stannade vid dörren. Jag
såg henne stå vid dörren och titta på mig,
men fick inte säga något. Det var av rädsla
att jag skulle bli orolig. När hon vände och
forts. nästa sida

Rune Jansson
Bilden är tagen
vid Väse kyrka
i Värmland
(Rune är far till
SKSFs ordförande
Margréth Jansson)

forts. fr. föregående sida

gick drog jag täcket över huvudet och grät.
Någon dag senare kom min moster Annie
med sin blivande make, men inte heller de
fick komma närmre. Jag dömer inte syster
Beda för detta, men nog har tiderna ändrats.
Det var en städerska som jobbade där. Hon
muntrade upp oss barn, och jag minns då
hon med kvasten i handen svängde runt
och sjöng: ”bomfaderalla”
Jag är tacksam att inga vitala kroppsfunktioner skadades med tanke på den stora
åverkan klingan ändå gjorde. Klingan började nere på låret, hoppade över höftleden
och stannade strax före ryggraden. Förvisso var ändå Guds hand där och räddade
forts. fr. sid 3

karassisterat självmord och andra former
av dödshjälp. I intervjun varnar även han
för det sluttande planet och använder Nederländerna som ett varnande exempel:
”dementa, psykiskt sjuka, deprimerade
friska åldringar och även barn får dödshjälp. Många som bett om detta har upplevt
att de ligger samhället och andra till last.”
Samma utveckling har man även funnit i
Oregon. 40 procent av dem som fick läkarassisterat självmord upplevde sig vara en
börda för familj och vänner, enligt undersökning från Oregons folkhälsomyndighet
år 2014.
I DN-artikeln belyste Frostegård även de
ekonomiska incitamenten. ”Med dagens ersättningssystem skulle en vårdcentral eller
en klinik i framtiden kunna få mer betalt för
att hjälpa till att ta livet av en patient eller
medverka till ett självmord [...] Risken är

mitt unga liv.
Av olika anledningar jag i brist på utrymme inte kan berätta om, har jag varit inlagd
även på Värnamo, Jönköping och Gävle
sjukhus. Då jag haft församlingstjänst har
jag gjort besök på sjukhus, långvårdsavdelningar samt äldreboenden. Jag har sett
så många lidande människor, men också
sjuksköterskor och läkare som osjälviskt
outtröttligt hjälper de sjuka. Man har undrat hur de kan orka. Utvecklingen har på
olika områden i vården gått framåt oss alla
till fromma. Låt oss vara tacksamma för
den fina omsorg som finns till förfogande
då hälsan sviker oss.
Rune Jansson, Ryd, Bottnaryd

att dödshjälp blir en lönsam affär där vårdinstitutioner samtidigt blir av med svårt
sjuka och vårdkrävande patienter.”
Även om andra halvan av regeringen, MP,
har ett kongressbeslut på att tillsätta en utredning för dödshjälp, gav sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) i samband med
riksdagsdebatten lyckligtvis tummen ner
till detta. Sjukvårdpersonals uppgift är att
bota sjukdom och lindra smärta. Politiker
gör bäst i att inte låta grundläggande principer om läkaretiken styras av opinionsundersökningar.
Jacob Rudolfsson
bitr. generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen (SEA)

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen
Världen idag, och är här tryckt med författarens tillstånd
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Thora - en 100-åring med pondus
Lördagen den 21 maj hade vi möjlighet att
besöka Thora Henriksson, som fyllde 100
år i november 2015. Thora utbildade sig
till sjuksköterska i Uppsala och arbetade
sedan som distriktsköterska och skolsköterska i Töcksfors, i Värmland, ca 7 mil
från riksgränsen mot Norge. Hon trivdes
med det. De som kände henne då sa att
hon hade pondus och personalen på äldreboendet där hon nu bor bekräftade att det
har hon än.
Ingrid Börjesson, SKSFs kontaktperson
i Örebro, växte upp i Töcksfors. Hon satt
som barn i knät på syster Thora i Pingstkyrkan, och ville bli sjuksköterska precis
som hon. Ingrid utbildade sig sedan också
till sjuksköterska, och det gjorde även Thoras systerdotter Werna.
SKSF kom Thora i kontakt med genom
Anna Carlsson, en av dem som var engagerade i SKSF redan i början, då hon bodde
hos Thora. Hon träffade då även Francis
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Thora och Ingrid i intressant samtal

Grim (grundare av det internationella förbundet HCF, som SKSF är en del av) och
konstnären mr Engela då de besökte Sverige. Thora minns Francis, ledare för HCF,
som en mycket duktig man som kunde tala,
sjunga och spela. Han såg dessutom bra
ut. Två tavlor som mr Engela målat hänger som ett minne från den tiden på väggen
i den trevliga lägenheten. Thora sa att det
var så roligt att tänka tillbaka och prata om
den tiden, för hon tyckte att hon t.o.m. kunde påminna sig de känslor hon kände då.
Thora sa att hon ibland tänker på vännerna i SKSF och undrar hur det är nu för
tiden. Hon hade förr kontakt med en del via
telefon, men känner att det numera är lite
svårt att hänga med och hålla kontakt. Hon
har hörseln kvar, men det är värre med synen. Därför kan hon inte läsa Bibeln själv,
vilket hon saknar. Hon önskar även att det
var fler andakter/gudstjänster på äldreboendet. Annars tycker Thora att hon har det
forts. nästa sida

Thora 100 år 28 nov 2015

Föll 3,5 meter mot betonggolv
- hade änglavakt

Den 7 Mars fick jag ett samtal från min
mans arbetsplats, där man informerade
mig om att han hade varit med om en arbetsplatsolycka. Han hade ramlat ner 3,5
meter, med ryggen i betonggolvet. Kvinnan
jag pratade med sa att han var vid medvetande men hade mycket ont och var på
väg in med ambulans till Ryhovs sjukhus i
Jönköping.
Många tankar for genom mitt huvud. ”Hur
har det gått med ryggen och huvudet??”
Jag blev som i ett chocktillstånd. Då tänkte
jag: ”Jag behöver få hjälp i bön!!!” Det första jag gjorde var att ringa till en vän i bönegruppen som jag är med i, och bad hen-

ne skicka böneämnet vidare. Det kändes så
skönt att få hjälp i bön, att bli buren i bön
av andra i en situation som denna. Det är
en sådan välsignelse och styrka att kunna
hjälpa varandra i bön.
Min man hade änglavakt. När vi kommit
in till Ryhov och han hade undersökts fick
vi veta ganska snart att han hade krossat
armbågen och hade ytterligare några brott
i armen. Som ni förstår hade det ju kunnat
bli så mycket värre.
Jag är så tacksam till Gud!
Marita Ferlin, Taberg

Familjen
Ferlin:
fr. v.
Lukas
Marita
Andreas
Melvin
forts. fr. föregående sida

bra där hon bor.
Ingrid Läste Psalm 23. Sedan sjöng vi
”Bred dina vida vingar” och ett par andra
psalmer. Även om Thora inte kan se texten
i Psalmboken kan hon plocka fram de kända psalmerna ur minnet och sjunga med.

Innan vi skildes åt bad vi tillsammans och
lämnade varandra och dagar som ligger
framför i Herrens händer.
Margréth Jansson
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Förbönssamtal inom Helhet genom Kristus
för inre helande och befrielse
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När livet gör oss illa får vi sår. Såriga minnen och svåra erfarenheter syns i regel inte
utanpå. Alla bär vi på sår och vi sårar andra.
Att tiden läker alla sår är en myt.
”Även de minsta såren behöver omsorg.
Oavsett storlek på ett sår är det viktigt för
läkningsprocessen att såret blir väl behandlat och kontrollerat. Genom att sköta om såret på rätt sätt kan en bra och snabb läkning
ta fart. Vid varje sårläkning bör målet vara
att läka såret så fort som möjligt eftersom
även de minsta såren kan leda till en infektion. Det grundläggande vid varje behandling av ett sår är att noggrant tvätta det.”
www.sarvard.se
Inre sår som inte blivit rengjorda kan bli
infekterade och hat och bitterhet börjar gro.
Oläkta sår styr oss och hindrar oss att leva
det liv vi är tänkta att leva. Sår kan ge upphov till negativa band till andra människor,
platser, uttalanden som gjorts över oss och
olika händelser vi varit med om. Med rätt
kunskap kan vi behandla små sår själva.
Djupa och stora sår behöver vi hjälp med
och är man bunden, mentalt, socialt eller
andligt, kan man behöva hjälp för att bli fri.
En del sår och band kan vi ha orsakat själva genom dåliga val. Kanske har jag inte satt
gränser för min egen integritet och visat mig
själv respekt. Självfördömelse och mindervärde kan bli en konsekvens då jag inte har
någon annan att skylla på. Andra människor
kan såra oss, särskilt dem som står oss nära.
Det kan vara föräldrar, barn, vänner, arbetskamrater, chefen etc. Sårad kan jag också bli
av livets omständigheter som drabbar mig.
Det kan vara förluster som arbetslöshet,
sjukdom, dödsfall i familjen, ekonomiska

problem. Såren och de negativa banden
kan ha uppkommit i nutid eller finnas med
oss sedan lång tid tillbaka i livet.
Var kan jag själv få hjälp? Hur kan jag
hjälpa andra som är sårade och brottas
med livet?
De goda nyheterna är att Jesus Kristus
kan och vill hela våra inre sår och göra oss
fria från det som binder. ”Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår”
Psalm 147:3
”…han tuktades för att vi skulle helas, hans
sår gav oss bot” Jesaja 53:4-5
”Om nu sonen befriar er blir ni verkligen
fria” Johannesevangeliet 8:36
Det finns många olika typer av själavård,
förbön och samtal som är av stort värde
för att förmedla läkedom och frihet. Den
själavårdsform som Helhet genom Kristus
praktiserar kallas förbönssamtal och leds
av en kvinna och en man tillsammans som
båda är utbildade i Helhet genom Kristus.
Förbönssamtal är ett längre samtal som
erbjuds till den som vill ha hjälp att mogna
som kristen och fördjupa sin relation och
överlåtelse till Jesus. Förbönssamtalet är
inte för den som är i akut kris men riktar
sig till kristna som vill bli mera hela för att
kunna hjälpa andra. Helande av inre sår,
frihet från negativa band och förlåtelse för
synd är något som lyfts fram i förbönssamtalet. De som leder samtalet gör det i stor
förtröstan på Den helige Andes hjälp och
gåvor.
När man jobbar med andra människor är
det särskilt viktigt att själv få ta emot egen
själavård. Genom att ta emot förbönssamtal låter du Guds gode helige Ande storstäforts. nästa sida

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

forts. fr. föregående sida

da i ditt inre med stor varsamhet och kärlek.
Genom din egen process och olika kurser
som Helhet genom Kristus erbjuder så blir
du också rustad för att hjälpa andra till inre
helande.
Helhet genom Kristus är en kristen, ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse.
Arbetet i Sverige har vuxit fram sedan
1970-talets början och har sina rötter i den
karismatiska förnyelsen. Idag är ca 250 personer verksamma inom Helhet genom Kristus över hela landet och drygt 100 är under
utbildning. Flertalet kyrkor och samfund
finns representerade.
Helhet genom Kristus erbjuder, förutom
förbönssamtal, en längre utbildning i förbönssamtal, samt ordnar själavårdande dagar och kurser i läkande förbön tillsammans
med församlingar och kursgårdar. Det finns
åtta inspiratörer som besöker församlingar
för själavårdande undervisning och utbildning av förebedjare.
Vill du veta mer se: www.helhetgenom-

Bed för:

o Semestertiden, semestervikarierna
o Våra bröder och systrar runtom i
världen som är förföljda för sin tro
o Flyktingar som kommit till Sverige
o Muslimer som konverterat och
blivit kristna
o De studerande
o Frågan om Samvetsfrihet för vårdpersonal
o Synen på människan och människovärdet
kristus.nu Önskar du förbönssamtal så
vänd dig till den som är regionansvarig i
den del av landet där du bor. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan. Förbönssamtalet är alltid kostnadsfritt. Du kan följa
Helhet genom Kristus Sverige på Facebook.
Har du frågor så tveka inte att höra av dig.
Chatrine Carlson
Koordinator och inspiratör
Helhet genom Kristus
Chatrine.carlson@helhetgenomkristus.nu
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Sjukhuskyrkan

Besök i Sjukhuskyrkan i Umeå
30 mars 2016
På onsdagseftermiddagen möttes vi på
Norrlands sjukhus i Umeå för att gå till sjukhuskyrkan där. Vi träffade två av dem som
arbetade där den dagen, och fick möjlighet
att berätta lite om SKSF och Vårdbibeln. Vi
fick även lämna några Vårdbiblar där till
personalen i Sjukhuskyrkan, så de kan ge
vidare till vårdpersonal som de möter i samtal, men vi fick även lämna några exemplar
i bokhyllan i andaktsrummet. Vi berättade
att vi tänkte sätta oss en stund och be för
sjukhuskyrkan och för sjukhuset, och de
tackade för det.
I andaktsrummet finns ett altare och en
hylla med Biblar på olika språk. I en annan
hylla finns olika tidskrifter och informationsbroschyrer. På andra sidan i rummet
finns en låda där man kan lägga ner en lapp
om man önskar få hjälp att be för något spe-

ciellt eller har något man vill tacka för. Det
finns även korgar med ihoprullade lappar
med bibelverser på olika språk. När man
har läst bibelversen kan man antingen lägga tillbaka den i korgen eller ta med den
med sig.
Vi satte oss i en soffhörna inne i andaktsrummet, och bad för sjukhuskyrkan och
dem som arbetar där, för sjukhuset i Umeå
och för vården i hela Norrland. Det kändes riktigt gott att få sitta ner en stund och
mötas i bön på detta sätt. Vi vill verkligen
uppmuntra dig att besöka sjukhuskyrkan
där du finns när du har möjlighet till det.
Margréth Jansson, Eivor Holmlund, Margareta Munther Lindberg

Personal i Sjukhuskyrkan på Norrlands sjukhus

3 diakoner, 4 sjukhuspräster, 1 sjukhuspastor, 1 kantor och 1 person i administration.
(enligt hemsidan för Västerbottens läns landsting)
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fr.v.
sjukhusdiakon
Monica Lundgren,
Margareta Munther
Lindberg och
Eivor Holmlund

Axlagården
Onsdagen den 30 mars fick vi möjlighet att
göra ett studiebesök på Axlagården, som
är ett hospice i Umeå. Där mötte vi specialistsjuksköterskan Lars-Göran, då han slutade sitt arbetspass för dagen. Han visade
oss runt och berättade om hospicet.
Axlagården öppnade 1992. Där finns två
avdelningar med 8 platser på varje avdelning. Det är sammanlagt 30-35 personer
som jobbar där, och av dem är 80 % sjuksköterskor. Dagtid är det bemannat med 6
personer och på kvällen 4 personer. Nattetid jobbar 2 personer, varav en är sjuksköterska och en undersköterska.
Axlagården ligger i ett trevligt område.
Både inne- och utemiljö är planerad för
att ge ett lugn. När man kommit in genom
entrén möts man av gröna växter och porlande vatten. Det finns trevliga sitthörnor
där man kan sitta ner, ta sig en kopp kaffe
och bara vara om man vill det. Det ordnas
även en del underhållning, och då vi kom
dit höll några musiker på att bära ut sina
instrument.

I en del av hospicet finns ett ”minispa”
där man kan bli lite extra ompysslad, antingen man är patient eller anhörig. Där
finns tillgång till bad, massage mm.
För att anhöriga ska kunna vara nära den
som är gäst på hospicet, finns möjlighet
att sova över antingen i gästens rum eller
i ett övernattningsrum.
Axlagården har ett fint andaktsrum där
man kan ha minnesstunder om man vill.
Ett altare sitter på väggen, men det går
även att stänga om det är någon som inte
vill använda det. Vårt besök avslutades
med en bönestund i andaktsrummet, och
bön för Axlagården, den personal som
arbetar där, patienter och anhöriga. Vi
bad även speciellt för den palliativa vården i Sverige, och all personal som möter
människor i livets slut och deras anhöriga.
Margréth Jansson och Eivor Holmlund

Lars-Göran Kågström
Bilden är tagen
i andaktsrummet
på Axlagården
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Nordisk konferens 2016
på Gullbrannagården
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Den 31 mars anordnades en dag för Kristna
sjukvårdsförbundets styrelsemedlemmar i
Danmark, Norge och Sverige för undervisning, samtal och bön. Även medlemmar i
Finland och Island var inbjudna, men hade
inte möjlighet att närvara.
Huvudtalare var Chris Steyn från Holland,
koordinator för Healthcare Christian Fellowship International (HCFI). Huvudtemat
för hans undervisning var ”att vara Jesu
lärjunge”. Han hade reflekterat över hur
svårt det är att engagera unga människor
till HCFI, i så gott som alla länder som han
hade besökt. Därför började han fundera och be över HCFI:s visioner. Som svar
från Herren fick han Matt. 28:18-20, att vår
uppgift är, att undervisa dem som kommer
till tro att bli Jesus lärjungar. Med denna
uppmaning följer också löften i vers 18, att
Jesus har all makt i himlen och på jorden,
samt i vers 20, att han är med oss alla dagar
till tidens slut. Dessa bibelverser presenterades för oss, som Herrens ”hälsosamma
andliga sandwich” som är hans masterplan
för våra liv. Detta innebär visionen att nya
andliga generationer tränas för att i sin tur
träna nya lärjungar.
Vidare i sin undervisning delgav Chris oss
vissa strategier för denna vision:
* Som alltid när det gäller en tjänst för Herren är bönen steg ett. Att man målmedvetet ber för de personer som Herren har lagt
på hjärtat och som man så småningom kan
vittna för .
*Bland dessa nykristna vänner startar man
en studiegrupp på ca 6 personer. Om gruppen blir för stor kan den delas. Strategin är

att de i gruppen vinner andra.
*Förslag till gruppverksamhet enligt Chris
är, att man använder sig av fyra frågeområden:
1. Vilka tacksägelseämnen har vi, som vi
kan tacka för? Vilka problem och svårigheter skall vi be för?
2. Hur har Herren genom tidigare bibelsamtal påverkat mitt liv? Har jag upplevt
någon förändring?
3. Vilka är Guds egenskaper och vilka
karaktärsdrag kan man upptäcka i den
bibeltext som man läser? Vi studerade
Luk.8:5-15.
4. Vad behöver förändras i mitt liv? Som ger
anledning till att man ber för varandra.
Nästa gång man träffas tar man upp vad
som sades förra gången, och ser om det
finns något missförstånd som bör rättas
till. Hur mycket som deltagarna vill delge,
beror ju mycket på vilken atmosfär och
trygghet man känner i gruppen. Detta kan
byggas upp allteftersom.
På fredagen utökades konferensen med
ytterligare deltagare från vårdsektorn.
För dem som inte deltog i Saline-kursen,
började dagen med en bönevandring. Böneämnen var placerade både inomhus och
utomhus (det var en dag med strålande
solsken). En del av oss bad i grupp och andra bad enskilt.
Fredag eftermiddag fortsatte Chris sin
undervisning med delvis repetition för de
nyanlända. Vi fick även i smågrupper diskutera ”Vad är en lärjunge?”, som sedan
följdes upp i storgrupp. Ett begrepp som är
värt att reflektera över för oss alla.
forts. nästa sida

Föreningsnytt
forts. fr. föregående sida

På kvällen var gemensam samling med
medverkande av deltagare från Danmark
och Norge och vi fick då höra hur deras
verksamhet fortskrider inom det Kristna
sjukvårdsförbundet..
Lördag förmiddag fortsatte Chris med sin
undervisning och tog då bl.a. upp om den
kristna församlingens viktiga roll i våra liv.
Och att Kristus verkligen är församlingens
hjärta och medelpunkt, och att lärjungaskapet, bönerna och evangelisationen har Kristus i centrum.
Vi fick även reflektera över ”Vad är en bra
ledare?” i smågrupper, som sedan redovisades i storgrupp och diskuterades.
På eftermiddagen fick vi pröva att använda
gruppmetoden som Chris hade presenterat
för oss. Detta att koncentrera sig på Guds
karaktär och egenskaper i liknelsen vi studerade, gav mig ett nytt djup av bibeltex-

Nia Lindström tolkar Alette Uittenbogaard
under söndagens gudtjänst

ten. Något som jag vill utveckla vidare och
studera, detta hur bibeln uppenbarar sanningen om Guds väsen och person, och på
så sätt få en fördjupad bild av bibelns Gud.
Lördag kväll hade vi förmånen att ha besök av Isakssons: Bengt tillsammans med
sönerna Petrus, Aron och Josua som sjöng
och spelade för oss så det värmde hjärtat.
Konferensen avslutades på söndagen med
gudstjänst i Gullbrannakyrkan.
Livet består av både goda och mindre
bra minnen, och konferensen i Gullbranna
2016 är ett mycket gott minne av en öppen
och varm gemenskap, samt god och praktisk undervisning. Jag hoppas att fler tar
tillfället att vara med, för det finns plats för
många fler i denna gemenskap!
Anita Andersson, Göteborg

På fredagen hölls en Saline Process Grundkurs. Nia Lindström och Anne Marit Dugstad höll i undervisningen. Alette Uittenbogaard som är internationell koordinator för
Saline Process fanns också på plats. I Saline
Process är det tänkt att man ska få redskap
för att kunna vara ljus och salt och kunna se
till patientens existentiella behov.

Chris Steyn undervisade under konferensen. Kom tillsammans med sin fru Elise.
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Tankar efter nordisk konferens
Jag anlände till Gullbrannagården på fredagen lagom till lunch, utan några särskilda
förväntningar. Natten innan hade jag vakat och hade inte hunnit sovit något efter
det. På eftermiddagen fick jag vara med på
undervisning som utifrån Matt.28:18-20 i
huvudsak handlade om att gå ut och träna
lärjungar. Dagen innan hade en ”sandwich”
presenterats som kunde sammanfattas i
orden ”Power, Plan and Presence”. Power –
Jesus säger: Jag har fått all makt i himlen
och på jorden. Plan – gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar. Presence – Jesus säger: Jag är med er alla dagar.
Vid fredagens kvällssamling leddes vi in i
lovsång som gav mig en speciell känsla av
Guds närvaro. Sedan, efter en givande dag,

tog tröttheten över, och jag fick snabbt ta
mig till rummet för att sova.
På lördagsförmiddagen fortsatte undervisningen om att träna lärjungar. Bibelundervisning och Bön ingick som en naturlig
del i det hela.
För mig personligen har undervisningen
funnits kvar som en uppmaning om att
börja träna lärjungar. Det står i Matt 28:19.:
”Gå ut och gör alla folk till lärjungar!” Det
viktiga för mig är att börja leva mer i Guds
närvaro för att därigenom kunna ta tillvara
på de tillfällen som Gud ger mig i min vardag att dela med mig av min tro.
Carola Mattsson, Motala

Jesus sade: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matt.28:20
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Ett uppskattat inslag under helgen var då vi på lördagskvällen fick besök av Isakssons.
På bilden: fr.v. Petrus, Josua, Aron och Bengt.

Föreningsnytt

SKSF-träff i Jära Missionshus
Måndagen den 23 maj inbjöd Bottnarydsgruppen inom SKSF till en sommarträff i
Jära missionshus. Det var flera som medverkade under kvällen. Ann Fredriksson
från Angerdshestra berättade om hur det
kom sig att hon läste till sjuksköterska. Hon
hade från början tänkt att hon skulle jobba inom restaurangbranschen, men efter
en praktikperiod på sjukhuset ändrades
hennes tankar och hon sökte in till omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Hon läste
sedan vidare till sjuksköterska, vilket hon
inte ångrar. Att jobba med barn var heller
inget som Ann hade tänkt sig, men jobbar
nu på barnkliniken på Ryhovs sjukhus, där
hon trivs. Ann citerade även 2Tess.3:5 ”Må

Lena och Dag Nicklasson

Herren leda er fram till Guds Kärlek och
Kristi uthållighet.” Hon sa att vi behöver
både kärlek och uthållighet då vi jobbar i
vården och möter människor,.
Petrus Isaksson från Bottnaryd berättade
om när han för 19 år sedan föddes alldeles
för tidigt. Hans föräldrar var så lyckliga att
de nu äntligen skulle bli föräldrar, men det
blev inte som de tänkt. Det var till att börja med en kamp för livet och han fick även
som liten genomgå en operation p.g.a. en
förträngning i aortan. Allt har gått bra i alla
fall och han är tacksam till Gud som varit
med. Nu tar han studenten och är färdig undersköterska.
Dag och Lena Nicklasson från Bottnaryd
sjöng flera fina sånger under kvällen. Några
av dem har Dag skrivit själv.
Anita Widell från Ryd informerade om
Love Nepal och sitt engagemang för det
arbetet. Hon hade även med sig sina fina
hantverk, som säljs till förmån för Love Nepal, och räddar därigenom flickor i Nepal
och Indien ur sexslaveri.
Kaffe och smörgås serverades, och i kaffepausen fanns även möjlighet att köpa lotter och att se på konst av Elisabeth Gillving
Pettersson.

Petrus Isaksson och Ann Fredriksson

Systrarna Gunvor Hector och Anita Widell
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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

SKSF planerar för en
Temadag i Skövde

Lördag 15 oktober 2016
tillsammans med
Sjukhuskyrkan och KLM
Mer info kommer i nästa nummer
av Hälsning och på hemsidan

Vi söker mottagningssköterska
och specialist i allmänmedicin.
Vi söker även sjukgymnast
för timanställning
Vi finns i sydvästra Göteborg

Vid intresse maila till:
annika.landgren@ptj.se

- det kristna alternativet

13/6 Retreat
– en hälsosam dag med Jesus i centrum
En dag för dig som har behov av att komma
in i Guds frid och vila, hämta ny kraft och som
längtar efter en fördjupad relation till Jesus.
Dagen kommer att innehålla lovsång, tillbedjan, överlåtelse genom inre bönen, begrundan
av Guds ord i stillhet under tystnad och
promenader i vacker natur med närhet till
skog och sjö.
Kostnad 750 kr inkl moms, i kostnaden ingår
frukost, lunch och kvällsmat.
Vi erbjuder ingen övernattning.
Plats: Sjöhamra gård, norr om Åkersberga
För mer information och anmälan välkommen
att kontakta halsolovet@arken.org eller gå
in på 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

