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”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er
och bestämt om er att ni skall gå ut
och bära frukt som består.”
(Joh.15:16)
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Ordföranden har ordet
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Kära SKSF-vän
Med naturens konstverk utanför mitt
fönster, där träden alltmer skiftar färg, ska
jag försöka skriva en liten hälsning med
några tankar till dig. Mitt lilla äppelträd har
nu för första gången många röda äpplen.
Jag är ingen expert på fruktträd, men antar
att förutsättningarna tidigare inte har varit de bästa. Väder och tillgång på insekter
kan inverka. För ett par år sedan fick jag
hjälp med att beskära trädet. Jag har endast ett ensamt äppelträd, men när trädet
blommade i år fick jag en blommande kvist
av någon som hade ett liknande äppelträd.
Kvisten placerades sedan i mitt träd.
Jesus sa: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag
har utvalt er till att gå ut i världen och bära
frukt, frukt som består” (Joh.15:16) För att
bära rik frukt behöver vi de bästa förutsättningarna. Jesus sa: ”Jag är vinstocken, ni är
grenarna. Om någon är kvar i mig och jag
i honom bär han rik frukt.” (Joh.15:5) Den
bästa förutsättningen är att leva i gemenskap med Jesus, men vi kan även behöva
gemenskap med andra kristna vänner. Det
står i Matt.7 att man genom frukten kan
känna igen trädet. Det förekommer mycket
i vårt samhälle där man får skörda frukter
som inte är goda, utan de har en otäck eftersmak, och får förödande konsekvenser i
människors liv. Grenar som burit de frukterna kommer inte från den rätta vinstocken. Jesus sa att vi ska bära frukt som består.
Den frukt som ett liv med Jesus ger har ett
evighetsvärde. Om du tycker att det du gör
inte är så märkvärdigt, minns att du är värdefull där du finns och möter patienter, anhöriga, kollegor eller grannar och vänner..
Även om du inte själv ser frukten idag kan
du med ditt liv få bära frukt som består.
I sommar har jag varit utan hemtelefon
och internet. Det innebär i dagens sam-

hälle vissa bekymmer,, bl.a. uppdateringen
av hemsidan som inte fungerat riktigt bra,,
men jag hoppas snart få ordning på det.
Jag är tacksam över att det finns en uppkoppling som alltid fungerar. oavsett var
jag befinner mig. För den som är isolerad,
förföljd, lever i krigshärjade områden, är
på flykt eller kanske är svårt sjuk räcker
det med en suck eller tanke så finns Jesus
där, lyssnar och delar livet med allt vad det
innebär. Bönebron stängs heller aldrig av
för några reparationer eller explosioner.
Den är alltid öppen.
Jag vill önska dig en välsignad höst där du är!
Margréth Jansson
Ordförande

kristenivarden@telia.com
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Linda Steen-målet om samvetsfrihet prövas

Linda Steen hade en kontraktsanställning
vid Nyköpings lasarett och hade beviljats
studiefinansiering för att vidareutbilda sig
till barnmorska och lovats jobb under minst
två år inom landstinget. Men när Linda under utbildningens gång insåg att det kunde
krävas att hon skulle medverka vid sena
aborter vid förlossningen, i sin tjänst som
barnmorska, meddelade hon arbetsgivaren
att det enbart var förlossningsvård som hon
ville arbeta med. Arbetsgivaren svarade
med att avbryta kontraktsanställningen.
En färsk enkätundersökning från Sveriges kommuner och landsting visar att 80%
av alla landsting i Sverige har akut brist på
barnmorskor. Nyligen Lex Maria-anmäldes
Skånes universitetssjukhus i Lund efter att
ett litet barn dog när den höggravida modern skickades hem på grund av platsbrist
och barnmorskebrist. För att kunna ge en

trygg och säker vård är det helt avgörande
att det finns tillräckligt med barnmorskor i
vården. Hur kan svenska landsting belägga
kompetenta och legitimerade barnmorskor i princip med yrkesförbud, för att de
vill jobba med förlossningsvård, där behovet är störst?
Den 22-26 september kommer Linda
Steens mål om samvetsfrihet att prövas
av Nyköpings tingsrätt. Datum för Ellinor
Grimmarks mål i Arbetsdomstolen är ännu
inte fastställt.

Ruth Nordström
Chefsjurist,
ordförande för Provita

Du som vill stötta kampen om samvetsfrihet kan göra det genom att sätta in
en gåva på bankgiro: 5032-7154 eller
swisha till: 123 589 65 19

Hemsida: www.provitasweden.org
E-post: info@provitasweden.org
Telefon: 018-129300
Vi arbetar för att främja mänskliga
rättigheter och ett starkare människovärde.
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”Det fordras mycket av ett vårdbiträde”
sade min bror Bengt.
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Den första oktober 1952 började jag arbeta på Vallentunas trevliga ålderdomshem.
Där fick jag eget rum och föreståndarinnans rum låg tvärs över hallen. Kokerskan
bodde i ett hörnrum på bottenplanet. Var
tredje söndag var jag ledig och den som då
tjänstgjorde kom in på rummet med kaffe
och smörgås. Vilken lyxtillvaro! Det bodde
mellan 15-20 pensionärer på hemmet.
Enligt föreståndarinnan skötte jag min
uppgift bra och hon rekommenderade mig
att söka till Socialvårdsförbundets utbildning till ålderdomshemsföreståndarinna.
Jag blev antagen och första läskursen hölls
på Lekmannaskolan i Sigtuna. I Sigtuna
blev jag sjuk och opererades för brusten
blindtarm på Löwenströmska lasarettet,
Upplands Väsby.
Jag fick göra ett kort avbrott från mina studier, men efter tillfrisknandet placerades
jag på Sundbybergs ålderdomshem. Min
dagliga klädsel var blå klänning enligt sjukhusmodell, vitt förkläde, fotriktiga skor och
vit krage med svart rosett i och vit mössa.
Nu var jag socialvårdselev! Jag bodde på
hemmet. Syster Britta hade nog kontroll på
mig under året som elev där.
Den andra placeringen blev Härnösands
lasarett. Chef där var doktor Lauritzen och
två husmödrar. Jag minns dem som goda föredömen. Dock inte sköterskan på akuten,
hon gjorde sitt bästa för att få oss elever
fällda. Efter ett år på olika avdelningar (ingen praktik på BB-avd) blev jag placerad på
Vänersborgs ålderdomshem som undersköterska.
Andra läskursen hölls i KFUM:s lokaler

i Stockholm. Docent Porje, överläkare vid
geriatriska kliniken på Södersjukhuset, undervisade i åldrandet. Vi var pålästa i anatomi, fysiologi, näringslära, gymnastik och
träslöjd.
Några månader var jag elev på Säters mentalsjukhus. Där fanns ingen patientvård,
endast förvaring av de sjuka. Innan färdig
examen följde några månaders prövotid
som kallas hospitering. Den första var på
Lövångers ålderdomshem i Västerbotten.
Syster Elsa, föreståndarinnan, var omtyckt
av alla på hemmet liksom bygden omkring.
Det var Elsa som spelade orgel till de psalmer vi sjöng på morgonbönen i lekmannaskolan i Sigtuna.
Den andra hospiteringstiden blev på Kiruna ålderdomshem ”Vilan”. Efter fullgjord

Inga Högbom 1957

Inga Högbom i Stockholms innerskärgård sommaren 2016

praktik blev det fjällvandring. Socialnämndens ordförande, hemmets föreståndarinna och jag gick en vecka från Abisko till
Kebnekajse. På hemväg fick vi åka båt över
sjön med Enok Sami från Nikkaluokta.
Nu återstod tredje läskursen. Den 17 oktober 1957 stod det att läsa följande: ”26
unga kvinnor utexaminerades från Socialvårdsförbundets kurs till föreståndarinnor för ålderdomshem”.
Invigningen skedde i Stadsmissionens lokaler Stockholm. Landshövding Thorvald
Bergqvist talade och delade ut diplom.
Den svarta rosetten som jag burit under
elevtiden ersattes med silverbrosch med
initialerna SFF, Svenska Fattigvårds Förbundet. Mössa viktes enligt gällande föreskrift, Svart klänning och svart kappa samt
svart mössa bars vid högtidliga tillfällen.
Jag var klar, ung, glad och utbildad när jag
började min tjänst på ett stort ålderdomshem. Till hemmet hörde ett jordbruk.
Eivor Niklasson kom till min sommarstuga för drygt 40 år sedan.. Hon hade varit

på en HCF-konferens i Syd-Europa, och var
fylld av glädje och tacksamhet att ha fått
vara med på den fantastiska konferensen.
Då gick även jag med i SKSF, och har varit
med sedan dess. Jag har varit på konferenser i Sverige, Island och Norge bl.a. Det har
betytt mycket för mig. Man har en syskongemenskap i hela världen. Det jag värdesätter mest är bönegemenskapen, glädjen
över att det finns människor som ber. Om
jag ber dem hjälpa mig att be för något speciellt så vet jag att de gör det. Jag är på så
sätt egentligen aldrig ensam. Även när man
inte längre arbetar betyder det mycket att
få vara med i ett kristet sjukvårdsförbund.
En bibelvers som jag tycker om är:
”Du omsluter mig på alla sidor och håller
mig i din hand.” Ps. 139 : 5
Ramsele juni 2016
Inga Högbom 86 år
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Värdet av människosynen
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-Vilken människosyn har du?
Den frågan har jag aldrig fått när jag har
sökt arbete i sjukvården. Ändå är det arbete med människor som är det centrala i
vården. Frågan borde minst sagt var berättigad, men den hanteras som om den inte
spelade någon som helst roll.
I svensk sjukvård tycks ateism och agnosticism dominera. Åtminstone är känslan
sådan utefter samtalsämnen och attityder i
personalrummen. Jag har arbetat i svensk
sjukvård under 25 år och alltid förut varit i
minoritet som kristen. Det har jag inte upplevt som konstigt, utan mer som ett normaltillstånd, det man förväntar sig. På vår
vårdcentral, JohannesVården, är det tvärtom. Elever och anställda som kommer till
oss tycker det är ovant. Icke-kristna elever
kan vara misstänksamma i början, men när
vi har berättat om den kristna människosynen som ligger till grund för vårt arbete
och vad den innebär för bemötandet av
andra, brukar de stortrivas. En medicine
kandidat som var ateist märkte att vi var
många kristna på ”de små pamfletterna i
personalutrymmena och sättet på vilket ni
bemötte varandra”. Han skrev i sin utvärdering efter praktiken om hur väl han blev
bemött och kände sig inkluderad och hur
mycket han fick lära sig etc. Jag har många
liknande exempel.
JohannesVården startade med det fria
vårdvalet i Västragötalandsregionen 2009.
Jag fick frågan från Praktikertjänst om att
starta en vårdcentral i sydvästra Göteborg.
Det var tre saker som avgjorde att jag accepterade.
Det var dels möjligheten att kunna ordna

en vårdmiljö där människor skulle känna
sig värdefulla och inte bara det, utan också skulle känna att de är värdefulla i våra
ögon.
Dels var det vårdvalets konstruktion, där
man får ersättning för att ta hand om sina
patienter (ålder- och kön-poäng och vårdtyngdspoäng) och inte utefter hur många
besök man har. Det medger att man lättare
kan arbeta utifrån en helhetssyn, där man
kan lägga upp arbetet friare. T ex kan 1
besök på 45 minuter där man löser problemet, vara bättre för både patient och vårdgivare än där man behöver 3 besök på sammanlagt 1 timme innan problemet är löst.
Ytterligare en viktig pusselbit för att starta var att min make skulle börja arbeta
hemifrån just då och att han tyckte att jag
skulle göra det för att ”Jag tror det kommer
att bli goda spin-off-effekter”.
Hur skulle det vara med en ateistisk/materialistisk värdegrund, där människans
värde egentligen bara motsvarar värdet av
hennes organ eller bedöms utifrån prestation, eller en nihilistisk grund, där något
värde inte tillerkänns alls? Vem vill få vård
på sådan grund?
Den kristna människosynen är en god
grund för att erbjuda respekt, värdighet
och omsorg om alla människor, eftersom
denna människosyn bygger på att människan är skapad till Guds avbild och i Guds
ögon är oerhört värdefull. Värdet är knutet
till att vara människa, inte till vem man är.
Det innebär att vi vinnlägger oss extra om
dem som vi möter, oavsett social status,
etnicitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, ålder, produktionskapacitet och allt

annat som skiljer människor emellan. När
man ser alla människors höga värde så slarvar man inte heller, utan man tar sitt arbete på allvar för att verkligen försöka hjälpa
dem man har fått i sin vård. Det gör att även
den strikt medicinska vården bör vara av
bättre kvalité. Oavsett vem man är vill man
bli bemött på ett sådant sätt!
Hur har det gått då? Vi har haft ett styvt
arbete med stort ekonomiskt underskott
från starten, ett flertal inbrott, underbemanning mm, men vårdcentralen har vuxit
från 2500 till 5800 listade, vänt underskottet till ett plus och fått ett mycket gott rykte
såväl hos vårdgrannar som hos allmänheten. Vi har byggt ut till dubbla ytan, startat
en rehab-enhet och ökat antalet fast an-

ställd personal från cirka 7 till drygt 30. Vi
har ett Multimodalt rehabteam som är välfungerande och planerar att starta grupper
för existentiella samtal.
Vi har märkt av goda spin-off-effekter på
flera sätt, som vi inte hade föreställt oss
innan och inte minst vi i personalen har
upplevt en positiv påverkan på oss själva av
sättet att tänka som genomsyrar verksamheten och av arbetsgemenskapen. Visionerna är inte slut, så framtiden är spännande.
Annika Landgren
Verksamhetschef, specialist i allmänmedicin
JohannesVården - vårdcentral, BVC, rehab och
hälsovård

Annika.Landgren@ptj.se

Temadag om barn på sjukhus
lördag den 15 oktober i Skövde
Lokal: Martarummet i Kyrkans hus, Kyrkogatan 5

Program
Kl. 10:00 Kaffe
Kl. 10:30 Barn i sorg.
Helena Axelsson Eriksson, sjukhuspräst, Skaraborgs sjukhus
Kl. 12:15 Lunch på restaurang Erics kök
Kl. 13:30 Relation och förståelse i vården av överviktiga barn.
Carl-Johan Törnhage, överläkare på barnmedicin, Skaraborgs sjukhus
Kl. 15:00 Avslutning. Kaffe
Deltagaravgift: 100 kr (Föreläsningar, fm-kaffe, em-kaffe o frukt ingår)
Anmälan via formulär på SKSF:s hemsida: www.kristenivarden,se
eller via e-post till kristenivarden@telia.com eller via telefon till Mona 0706930664
Dagen arrangeras av Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, Kristna Läkare och
Medicinstuderande, Sjukhuskyrkan på Skaraborgs sjukhus
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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

Bed för:

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

Healthcare Sunday - Bön vår vård och omsorg

Söndag den 16 oktober vill vi uppmana alla kyrkor och samfund att vara med och
be för vården och omsorgen i Sverige.
Healthcare Sunday började i Storbritannien och uppmärksammas nu i många
länder. 18 oktober har Lucas namnsdag. Lucas i Nya testamentet var ju läkare, och
därför har man valt den söndag som är närmast 18 oktober.  
Alla berörs vi på något sätt av vården och omsorgen i Sverige, antingen vi fattar
beslut, är personal, patient eller anhörig.  Många som arbetar har ett tungt eller
stressigt arbete med mycket ansvar. Detta är ett tillfälle för dem att få förbön och
uppmuntran.  Hoppas ni vill vara med oss och speciellt be för vården och omsorgen! Vi vet att det alltid händer något då vi ber.

Vårdbibeln

Gåvan till den som
vårrdar

Stöd SKSF
Annonsera
i Hälsning
E-post: kristenivarden@telia.com
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Bön
En bön för vård och omsorg

Käre Gud
Vi tackar dig för ditt löfte om att du alltid hör vår bön.
Vi ber idag speciellt för vård och omsorg i Sverige.
Var nära var och en som arbetar i vård och omsorg. Låt dem motta din styrka och
kärlek och låt dem få förmedla den vidare till patienter, kollegor och andra som de
möter.
Låt dem hitta möjligheter till kontakter med andra på arbetsplatsen för att kunna
be och uppmuntra varandra och låt dem också få hjälp och stöd från sin lokala
kyrka.
Herre, vi ber för dem som i sitt arbete utsätts för hot och våld från patienter.
Var med dem som möter patienter med missbruksproblem och psykiska problem.
Vi ber för de studerande i vårt land, att de ska få den utbildning de behöver, och
vara väl förberedda att ta det ansvar som krävs i arbetet inom vård och omsorg
efter sin examen. Hjälp dem också att få arbete då de är färdigutbildade.
Tack Gud för alla dem som arbetar för våra barns hälsa och för dem som arbetar
med barn på förskolor, daghem, och olika skolor. Låt dem få förmedla din kärlek
och trygghet.
Gud, vi ber, att det ska finnas en helhetssyn, att man ska se till hela människan i
vård och omsorg.
Herre, vi ber dig för alla som arbetar med att försöka se till de fysiska, psykiska,
sociala och andliga behoven hos de allvarligt sjuka och döende och deras anhöriga.
Gud, vi ber dig, var särskilt nära dem som är deprimerade, och dem som har svårt
att leva ett normalt liv. Hjälp dem att få ta emot den behandling och det stöd de
behöver för att de ska finna frid, hälsa och helande.
Herre, vi ber att de äldre bland oss ska bli betraktade med respekt, behandlade
med värdighet och få den vård och den omsorg de behöver.
Trösta dem som sörjer och dem som bor och lever under svåra förhållanden.
Ge dem och oss alla den hjälp vi behöver.
I Jesu namn,
Amen.

Han ville att vi skulle be aftonbön

En kväll när jag kom in till en man för att säga ”God natt”, ville han att vi skulle
be aftonbön. Det är min andra sommar jag jobbar på det äldreboendet och detta
var den tredje veckan på mitt semestervikariat. Mannen hade nyligen flyttat in då
jag började mitt vikariat den här sommaren. Jag tänkte först på vad arbetskamrater
skulle säga om de kom in just då, men eftersom det var hans önskan så knäppte
jag mina händer och tillsammans bad vi ”Gud som haver barnen kär...” Det kändes
helt rätt. Vi har sedan bett aftonbön flera gånger.
Hälsning från en semestervikarie på ett äldreboende någonstans i Sverige 2016
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Glimtar från årets Almedalsvecka

Under veckan pågick över 3000 seminarier, så det var inte lätt att välja bland detta
enorma utbud av information. Representanter för olika ideella föreningar, handikappförbund och företag fanns på plats.
Under veckan förekom flera inslag av
etiska frågeställningar. Det första jag träffade på var förekomsten av illegal organdonation i Kina. För att väcka opinion gavs
varje dag information på Donners plats om
tillvägagångssätt vid organdonation i Kina.
En pågående operation illustrerades där
en av aktörerna var en fånge som låg på
ett operationsbord. Operatören låtsades
ta ut ett organ som sedan skulle ges till en
annan person som behövde ett nytt organ
t.ex. njure, lunga eller hjärta. Bredvid operationsbordet fanns en vakt som hade patientens handfängsel i sin hand. En läkare
från Kina berättade om hur organhandeln
organiserades. Han hade själv varit nära
att bli utsatt för illegal organdonation,
men lyckats undkomma i sista stund. Han
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var numera bosatt i Sverige. Han berättade
att s.k. samvetsfångar utsattes för organdonation utan samtycke. Samvetsfångar
var tillfångatagna pga. att de utövade Falun gong, var kristna eller hade en annan
livsåskådning. Dessa människor var oftast
fysiskt friska och ansågs ha väl fungerande
inre organ. Mottagaren av ett organ fanns
på en annan plats och kontakterna med
transplantationsteamet utfördes i all hemlighet. Omkring 60 000 - 100 000 organ
transplanterades varje år.
Jag hade tillfälle att lyssna på ett seminarium som hade rubriken ”Dödshjälp eller
livshjälp? Vad behöver vi?” Bakgrunden till
seminariet var att politiska påtryckningar
finns att få en utveckling kring dödshjälpsfrågan. Frågeställningar var bl.a: ”Har vi
rätten till vår egen död? Hur ser det ut
med smärtlindring i livets slutskede?” Deltagare i samtalet var Elin Karlsson, ordförande i läkarförbundets etiska råd, Stefan
Gustavsson, teolog och generalsekreterare

Information om illegal organtransplantation i Kina

i Svenska Evangeliska Alliansen, Stellan
Welin, ordförande i rätten till en värdig
död, Johan Hultberg (M), riksdagsledamot,
Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot,
ordförande i socialutskottet. Moderator
var Elisabeth Sandlund. Olika synsätt om
dödshjälp och om rätten till liv framkom
i debatten. Ett par av paneldeltagarna ansåg att människan har rätt till sitt eget liv
och sin egen död och bestämmer själv när
tiden är inne för att avsluta sitt liv. Oregonmodellen lyftes fram som ett alternativ för
dödshjälp. Modellen innebär att läkare enligt lag har rätt att skriva ut en dödlig dos
medicin åt en patient som kan tas när han
själv anser att det är dags att avsluta sitt
liv. För att få tillåtelse till läkarassisterat
självmord, skall patienten vara skriven i
Oregon, vara över 18 år gammal, lida av
en dödlig sjukdom som förväntas leda till

döden inom sex månader. Patienten skall
vara kapabel att själv fatta beslut. Liknande lagstiftning för läkarassisterat självmord finns i andra delstater i USA. I Europa har en eutanasilag antagits i länder som
Nederländerna, Belgien och Schweiz. Nederländerna var först med eutanasilagen
från år 2001. Där måste patienten framföra en frivillig, välinformerad och övervägd
begäran om eutanasi. Lidandet skall enligt
bedömning vara outhärdligt, där inga andra smärtlindrande alternativ finns att tillgå. Av 10 000 förfrågningar om dödshjälp
beviljas i genomsnitt 2500 varje år.
Livsbejakande inslag fanns naturligtvis
också med i seminariet, som att sjukvårdens uppgift är att lindra, trösta och värna
om livet samt att se döden som en del av

KRIS - Kriminellas revansch i samhället

Missionsbåten Elida

forts. nästa sida
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forts. fr. föregående sida

livet. Vid palliativ vård är vårdens fokus
främst inriktat på att hjälpa patienten att
leva med värdighet, livskvalitet och största möjliga välbefinnande fram till livets
slut. Lindring av smärta, ångest och andra
plågsamma symtom är centralt. Att skapa
trygghet och tillit mellan vårdpersonal och
patient är betydelsefullt för välbefinnandet.
Varje dag fanns två - tre seminarier i
Krukmakarens hus med aktuella teman.
Ett seminarium handlade om ”Ensamkommande flyktingungdomar - belastning eller tillgång?”. ”Hur kan flyktingbarnen bli
en viktig resurs i vårt samhälle- och vilka
problem finns med i mottagandet?”
Elida, missionbåten, brukar ligga i hamnen i Visby under Almedalsveckan. Besättningen är ute bland folket under dagen
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och det finns alltid en stående inbjudan till
kvällens sångstund på båten när de flesta
seminarierna och kvällens partiledartal är
över.
Kl. 22 varje kväll börjar sista seminariet
för dagen: ”Nikodemussamtal” i S:a Maria
domkyrka. Ett samtal med en representant för dagens politiska parti utfrågas av
Lisbeth Gustavsson, journalist och författare, samt Mats Hermansson, domprost
och samtalsledare. Samtalet är inte någon
debatt utan handlar om religionens möjliga roll för politiken och tvärtom. Politikern
som person lyfts fram och får berätta om
sina tankar och ideal utifrån vissa frågeställningar.
Mona Johansson, Skövde

Seminarium om ensamkommande flyktingbarn

Tänkvärt

Beslut tagna av fruktan

Ofta tycks det som om mitt liv återspeglar de av Jesus lärljungar som var ute och
rodde båt mitt i en storm. Stormarna i livet;
fysiska, relationsmässiga, finansiella, relaterade till arbetet, uppfyller mig så mycket
att jag fylls av fruktan. Mina ställningstaganden, (beslutsfattande) mitt i min fruktan, är ofta allvarligt bristfälliga.
Alltför ofta väljer jag att ro ännu hårdare
mot stormen, I ögonblick av klarhet, kommer jag ihåg att stormen lade sig inte förrän Jesus hade stigit ombord i lärljungarnas
båt. (Matt.14:22-33) Precis som han sa till
lärljungarna, säger Jesus till mig. ”Var inte
rädd. Fatta mod. Jag är här.” (Matt.14:27)

När jag bjuder in honom till min båt blir jag
befriad från min fruktan.
Vill du förena dig med mig, att mitt i stormen, bjuda in Jesus till vår båt så att vi kan
fatta våra beslut baserade på tro och inte
på fruktan?
Din reskamrat
Bob Snyder
Grundare av IHS = International Health
Service (som bl.a. tagit fram utbildningsmaterialet för Saline Process)
www.ihsglobal.org

Vår norska systerförening KFH inbjuder till Saline-kurs
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Föreningsnytt
Årsberättelse för Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund verksamhetsåret 2015
(Finns på vår hemsida, men är här publicerad efter önskemål, då inte alla medlemmar har internet)
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2015 började med HCFI:s europeiska bönevecka. Våra vänner i Serbien stod som
värdar för veckan. Fyra medlemmar från
SKSF deltog i böneveckan på hotell Donav i
Sremski Karlovci, vid Donaus strand, ca 2-3
mil från Novi Sad, Serbiens andra stad.
Lördagen den 21 februari hade SKSF och
KLM inbjudit till en föreläsning i Linköping,
med Afrika i fokus. Föreläsare var missionsläkaren Gunnar Holmgren.
SKSFs årskonferens med årsmöte hölls 1012 april på Hjälmargården i Läppe. Kristina
Berg Torskenaes, som då var ordförande
för vår systerförening KFH i Norge undervisade på lördagen utifrån sin forskning om
andlig omsorg. På söndagsförmiddagen talade Carola Matsson. Christer Ramefelt ansvarade för helgens sång och musik.
17-19 april hade KLM sin årskonferens i
Halmstad. Undertecknad och Nia Lindström
var inbjudna att vara med. Tyvärr hade Nia
förhinder, men undertecknad fanns med
under lördagen. Eftermiddagen ägnades
åt Saline Process och på kvällen var det en
samling med bön och lovsång.
Tisdagen den 10 juni hade SKSF-grupperna i Bottnaryd och Jönköping en kvällssamling i Olsbo missionshus. Det kom även några från Aneby och Tranås. Christer Åberg
från Äng sjöng många sånger och gav utifrån egna erfarenheter sitt vittnesbörd om
hur Gud är trofast genom sorg och svårigheter.
14 september kallade SKSF till höstmöte i Allianskyrkan Jönköping. Linnéa och
Lennart Karlsson gästade oss och gav oss
en aktuell rapport om den verksamhet de

är engagerade i. De visade även bilder från
Syd-Afrika. Christer Ramefelt och Nils-Erik
Magnusson bjöd på vacker sång.
21-26 september arrangerade HCFI en
Internationell bönevecka i Cardiff, Wales.
Vi var då två deltagare från SKSF. Hemma i
Sverige var det medlemmar som fanns med
i bön och även en del som följde böneguiden
för veckan.
Lördagen den 17 oktober arrangerades en
Saline Process grundkurs i Jönköping. Nia
Lindström undervisade och gav oss redskap
hur vi kan vara ljus och salt i vår vardag och
möta patientens existentiella behov.
Söndagen den 18 oktober uppmärksammades Healthcare Sunday i många kyrkor
runtom i världen. Inom SKSF uppmanades
medlemmar att sprida information om
Healthcare Sunday. I många kyrkor och bönegrupper bad man speciellt för vården och
omsorgen i Sverige den dagen.
Bönen har en central plats i SKSF, och man
har under året samlats i olika bönegrupper
och bönetrio. Vi hoppas att ännu fler vill
engagera sig i bön för vården och omsorgen. Behoven minskar inte, utan snarare
ökar. Det har kommit in en del böneämnen
via vår hemsida, mail och telefonsamtal.
Böneämnena har förmedlats vidare till bönegrupper.
Vi har även under 2015 haft bönegemenskap inom Norden genom den Nordiska stafetten och internationellt genom bönebrev
som varje månad skickas ut från HCFI:s huvudkontor i Syd-Afrika. Den som vill ha bönebreven får höra av sig till SKSF, så skickas
de ut via mail.

Föreningsnytt
Nordisk bönekoordinator är Inga Helver i
Danmark och för SKSF är det Ingrid Rydell.
Vårdbiblar har delats ut under året av en
del medlemmar, men även av andra som
vill ge vårdpersonal det bästa vi har, Guds
levande ord.
Vår tidskrift Hälsning har getts ut med 4
nummer även under 2015.
SKSFs styrelse har bestått av Margréth
Jansson, Nia Lindström, Inga-Maj Filipsson,
Barbro Fritz, Ingrid Rydell, Vivianne Eriksson, Inger Karlsson och Anita Andersson.
Förutom i samband med årsmötet har styrelsen haft möten 2 gånger under året.
Några medlemmar har fått flytta hem till
Jesus under året. Vi tackar Gud för den tid
de funnits med i vår gemenskap och ber om
att andra ska vara villiga att ta upp deras
mantel.
Gud välsigne varje medlem och alla andra
som vill vara ljus och salt där de finns i vardagen.
Margréth Jansson, ordförande

Ekonomisk sammanställning för 2015
Kassabehållning från 2014:

13 751 kr

Intäkter 2015
Gåvor till SKSF, Sponsorpengar
+ medlemsavgifter
68 903 kr
Konferensavgifter o.dyl
7 784 kr
Summa:		
76 687 kr
				
Utgifter
Hälsning 4 nr (tryck + porto)
62 644 kr
Sponsring konferenser
13 758 kr
Kontorsmaterial, frimärken mm
1 964 kr
Avgift till Nordea
853 kr
Konferenskostnad, Lokalhyra o.dyl. 3 149 kr
Medlemsavgift NfS
500 kr
Hemsidan 		
1 671 kr
HCF i Norden
4 000 kr
Summa:
88 539 kr
Kassabehållning till 2016:
Årets underskott: 		

1 898 kr
-11 853 kr

SKSF är en del av HCFI (Healthcare Christian Fellowship International)
HCFI vill inspirera och utrusta kristna som arbetar inom vård och omsorg
för att göra Jesus Kristus verklig i det dagliga livet och i arbetet.
Man samarbetar även med andra organisationer med samma visioner.

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

(grundare av HCFI)
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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

JesusButiken.se
Biblar och NT på många olika språk
ʹƟůůŵǇĐŬĞƚďƌĂƉƌŝƐĞƌ͘
EŝƐĐŚĂĚĞEdĨƂƌĞǀĂŶŐĞůŝƐĂƟŽŶ͙
ŝŬĞƌďŝďĞů͕<ǀŝŶŶŽďŝďĞů͕
Vårdbibel, Streetbibel,
DĞƚĂůďŝďĞůŵŇ͘
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϬͲϲϳϭϬϯϰϬ

ǁǁǁ͘ũĞƐƵƐďƵƟŬĞŶ͘ƐĞ

Det finns inget inbetalningskort med i tidningen.
Vi räknar med att få med ett inbetalningskort fr.o.m. nästa nummer.
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

