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Ensam vandrade du aldrig
Ensam vandrade du aldrig!
Även när det kändes så
höll dock någon dig i handen
någon fanns hos dig ändå.
Gud gick alltid vid din sida
i ditt sällskap Herren fanns.
Spåren syntes klart i sanden
- ett var ditt och ett var Hans!

Ensam skall du aldrig vandra!
Herrens löfte fasta står:
Han är med dig alla dagar
av Hans styrka kraft du får.
Du skall aldrig övergiven
vandra ensam utan spår.
Du kan tveka, du kan tvivla,
men i sanden finns det spår!
Ivar Karlstrand

Årskonferens 2007 och 55-årsjubileum
på Trunnagården, Orsa 3-6 maj
Medverkande: Erasmia Grim, Sydafrika, Rigmor Holst m fl

Räkna med Gud! sid 3
New Age och nyandlighet sid 6

Ordförande har ordet
”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet
upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är
din trofasthet”, Klag. 3:22-23. De här verserna
är något att upprepa för sig själv varje dag. De ger
glädje och tröst och stämmer till tacksamhet för så
mycket. Ja, vi har ju allt i Jesus Kristus, vår Frälsare.
Gläd Dig i dag!
I detta nummer av Hälsning har MayStina Kylberg bidragit med några tankar om bön inför ett
nytt år. MayStina var med i styrelsen under några år
och har haft en mycket uppskattad tjänst som sjukhuspastor i Nässjö under många år. Tack för dina
tankar!
Efter jul skrevs det i flera tidningar hur människor sökte sig till avstressande kurser av olika slag.
Det kan väl vara bra, men det gäller att vara uppmärksam på var ursprunget till dessa är. Flera har
sin källa i ockultism och jag tror att det tyvärr finns
mycket okunskap även bland oss kristna om vad
som ligger bakom. Därför bad jag Evy Juneswed,
som under många år studerat dessa behandlingsmetoder och meditationsövningar att skriva lite och
vi kommer att följa upp det ytterligare i senare nummer av tidningen. Vi måste vara försiktiga så att vi
söker i de ”rena” källorna som har sitt ursprung i
Jesus och bibeln. Läs och begrunda!
Så har vi program för vår årskonferens och
samtidigt 55-årsjubileum på Trunnagården. Det är
med stor glädje vi ser fram emot de dagarna och jag
hoppas av hela hjärtat att vi blir många som kommer. Att få träffa Erasmia Grim blir en höjdpunkt
och att få lyssna till Rigmor Holst en annan. Kom
bedjande, att vi alla får uppleva ett nytt möte med
Gud!
Under den gångna månaden har på nytt debatten om dödshjälp blossat upp. En 91-årig kvinna
ber att få hjälp att dö då livet hon lever inte är något
gott liv längre. Ingen tycks lyssna på hennes ångest,
smärtor, att inte kunna klara sig själv och inte bli trodd.
Dagen har haft flera mycket bra artiklar i ämnet.
Det konstateras att ropet på dödshjälp oftast i stället
är ett rop på livshjälp. Som lärare på Hälsohögskolan undervisade jag i ämnet ”Vård vid livets slut”. I all
litteratur trycktes det starkt på vikten av att lyssna på
patienten, se till alla mänskliga behov, ge livshjälp
genom god smärtlindring och närvaro av empatisk
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personal ända in i det sista. All personal bör ha denna
kunskap och speciellt vi kristna. Läs och öka din
kunskap. Bed om ledning i varje möte med en vårdtagare, var du än arbetar. Herren vill använda dig!
Abortdebatten är också aktuell. Var med och
bed om vishet för dem som ska ta beslut av olika
slag, vårdpersonal och riksdagsmän.
Efter alla tragiska händelser där psykpatienter
varit indragna förstår vi att vårdpersonalen på våra
psykiatriska vårdavdelningar inte mår bra. Vi behöver omsluta dem med våra förböner. Be att just den
vården får de resurser den behöver och att den öppna vården för dessa patienter kan fungera bättre.
Under påskhelgen kommer våra vänner från
Finland Marike Römer och Keijo Niemenen att gästa Sverige. Vi har haft med Keijo på våra bönelistor.
Han drabbades som ung läkare av utbrändhet och
har vistats mycket på sjukhus. Men under det gångna året har han inte varit inlagd någon gång och orkar nu vara ute och föreläsa om sin sjukdomstid. Vi
ska ha en samling på Lindgården i Jönköping på
Annandag påsk och hoppas många tar tillfället att
vara med och lyssna på hans erfarenheter.
Varma hälsningar Barbro Fritz
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Räkna med Gud!
Vi har tagit några steg in på det nya året! Också
detta år 2007 är ett ”Nådens år!” När jag fick förfrågan att skriva några rader till Hälsning, vill jag
börja med det mest underbara nyårslöfte jag vet;
från Heb. 13:5-8;
… Gud själv har sagt: Jag skall aldrig överge
dig, aldrig svika dig, och därför kan vi tryggt säga:
Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta.
Vad kan en människa göra mig? … Jesus Kristus
är densamme i går, i dag och i evighet.
Där är vår enda säkra trygghet! Grunden; Gud
själv har sagt: Jag skall aldrig överge dig, aldrig svika dig! Inget annat är riktigt säkert i denna
föränderliga värld.
Ett löfte att räkna med!
”Spärras din väg utav hinder så väldiga, och
utav berg som där skyhöga står, räkna med Gud
ty Han gör det omöjliga. Han gör vad människor inte förmår!” Den sången har betytt mycket för mig i starten av detta nya år.
Räkna med Gud. Vi har egna erfarenheter av,
hur Gud visat, att Han visste ett annat sätt att räkna ut lösningen på den situation som hade låst sig
för oss. Vi sa: Detta går aldrig! Jag har försökt
allt! Jag orkar inte längre!
Plötsligt är situationen förändrad. Eller kanske hade
den smygvis förändrats. En dag vaknade jag och
fann att trycket över bröstet hade försvunnit!
Knuten hade lösts upp! Någon, som behärskade
en annan matematik, ”ett femte räknesätt”, som
Nils Bolander uttryckte det. Guds förunderliga
makt, att göra det mänskligt omöjliga! Gud visste
ett annat sätt att räkna ut lösningen. Visst har vi
varit med om det?
Men - ibland är det svårt och de svåra ”livs-räkne-talen” kommer i en alltför strid ström! Vi ber
och vi ber … Ber vänner om förbönshjälp, men
det vill inte lösa sig … ”Jag tycker allt att Han är
svåråtkomlig!” sa en god vän häromsistens. Den
erfarenheten delar vi också, eller hur? Lönar det
sig att hålla på att be?
”Att bedja är som att gräva en kanal”, skrev
Alfred Lorentzon, dansk pingstpastor, en gång.
Det var på 70-talet, men jag minns det som det
var igår, som man brukar säga!

Bilden var så bra för mig. Är man född på landet
så vet man vad det vill säga att gräva med spade.
Även om jag inte gjort det så mycket själv, så har
jag verkligen sett det! Det händer inga stora underverk av ett enda spadtag, men det händer
NÅGOT! Trägen vinner, så att säga. Spadtag för
spadtag kortar avståndet! ”Att bedja är som att
gräva en kanal”! Jag citerade orden av den danske pastorn i ett bibelstudium på en plats. En äldre
pastorsfru, pensionär sedan många år, kom fram
efteråt och sa: ”Vet Du MayStina, häromdagen
sa vi, min man och jag: ’Vi kan nog sluta att be
för våra barn, det verkar inte som att det gör någon nytta! Vi orkar inte längre!’ Men nu skall jag
gå hem till min man och säga till honom att vi
måste fortsätta att gräva!”
Håll på! Inom mig tycker jag mig se spadar
som står där nerstuckna i jorden, precis där det
sista spadtaget togs, när arbetsdagen var slut!
Någon har fått lämna sitt dagsverke. Jag ser
många spadar! Min mammas spade! Hon satte
den ifrån sig 1983, efter att i alla år ha ”grävt” i
bön för barn och barnbarn och barnbarnsbarn.
Så ser jag andra lämnade spadar. Och jag tänker: Gode Gud hjälp mig att inte sätta min spade
ifrån mig, förrän Din klocka säger att min arbetsdag är slut!
”Att bedja är som att gräva en kanal”! En dag
är det sista spadtaget taget och kanalen/passagen, är fri!
”Räkna med Gud, ty Han gör det omöjliga! Han
gör vad människor inte förmår!!”
Du är kanske där just nu: Trött på att be och
känner det meningslöst. Det händer inget. Kanske
gäller böneämnet Dig själv? Någon som står Dig
nära? Oron i världen? Håll på! Varje spadtag kortar avståndet! Jag behöver verkligen skriva detta
till mig själv lika mycket som jag skriver det till
Dig. Håll på!
”… Gud själv har sagt: Jag skall aldrig
överge dig, aldrig svika dig, och därför
kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta.”

MayStina Kylberg
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SKSF:s årskonferens
Välkomna till Trunnagården, Orsa, 3-6 maj 2007
Skrivarevägen 1, 794 33 Orsa Tel 0250 – 41444
Orsa ligger 17 km från Mora. Dit går tåg och buss,
därifrån anslutningsbuss till Orsa

Tema: Helande för hela människan
I år firar vi också 55-årsjubileum och vi har den stora glädjen
att få besök av Erasmia Grim, Sydafrika.
Förra gången vi var på Trunnagården var vid vårt 50-års jubileum och vi ser
fram emot att återigen få gästa den fina och hemtrevliga konferensplatsen.
Välkommen!

Preliminärt program
3 maj kl. 16.00 Ankomst och registrering
kl. 17.00 Kvällsmat
kl. 19.00 Samling med aftonandakt.
Kvällsfika
4 maj kl. 8.00
kl. 8.30
kl. 9.30

Morgonbön
Frukost
Bussutflykt till Vomhus
(demonstration av hår- och
korgarbeten)
kl. 13.30 Middag
Eftermiddagen fri för
gemenskap. Besök på
Zorngården kan ordnas.
kl. 17.00 Kvällsmat
kl. 19.00 Kvällsamling, Erasmia Grim,
Ingegerd Carlsson, m.fl
Kvällsfika

5 maj kl. 8.00
kl. 8.30
kl. 9.30
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Morgonbön
Frukost
Undervisning: Helande för
hela människan
Rigmor Holst
Kaffepaus

kl. 12.30 Middag
kl. 14.00 Årsmöte. Förhandlingar.
Kaffepaus
kl.17.00 Kvällsmat
kl. 19.00 Gemenskapskväll
Erasmia Grim, Rigmor Holst
sång av Tomas, Sandra och
Martin Holst
6 maj kl. 8.30 Frukost
kl.10.00 Gudstjänst
Rigmor Holst, Erasmia
Grim, sång av Tomas,
Sandra och Martin Holst
kl.12.30 Middag
Avslutning
Priser
Helpension:
1100 kr
Linne medtages.
Linne går att hyra
50 kr
Logi: Enkelrum (6-7st)
tillägg 100 kr
Dubbelrum, priset ovan
Flerbäddsrum, ev logement avdrag 100 kr
Tillkommer avgift för bussutflykten
Anmälningsavgift
200 kr

SKSF:s årskonferens
Medverkande
Erasmia Grim, maka till Francis Grim,
grundaren av HCF. Erasmia besökte flera
gånger Sverige tillsammans med sin make,
med början redan på 1950-talet. Hon var
med på SKSF:s 40-årsjubileum 1992.
Rigmor Holst, är resande förkunnare med
Norden som sitt arbetsfält och har arbetat som
bibelskolelärare under många år. Just nu bor
hon i Orsa där hon tillsammans med sin man
är involverad i Trunnagårdens arbete.
Att ha en vardagstro som fungerar tycker hon
är bland det viktigaste att förmedla, och även
att inspirera andra att leva med Gud i vardagen.
Hon är också uppskattad för sin uppmuntrande
och själavårdande förkunnelse.

Erasmia Grim

Sång-och musikmedverkan lördag och söndag:
Tomas Holst, make till Rigmor, och deras dotter
Sandra med make Martin.
Rigmor Holst

Kallelse till

SKSF:s årsmöte
Tid: 5 maj, 2007, kl 14.00
Plats: Trunnagården, Orsa
Sedvanliga förhandlingar
Välkommen!
SKSF:s styrelse
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New Age och nyandlighet
I dag är det ”inne att vara andlig”. Man räknar
med energin i universum.
med att en tredjedel av Sveriges befolkning syssNew Age-rörelsen arbetar för en radikal medvelar med New Age/nyandlighet. Folk går på kurtenhetsförändring i global skala som ska ge uppser och plockar för sej vad man vill ha från det
hov till en ny mänsklighet… En känd New Agestora ”Smörgåsbordet”, Många hoppar i dag på
ledare har sagt: ”För att omvandla världen måste
lockande erbjudanden, som till exempel ”Yoga
man först omvandla sig själv!”
ger dej bättre balans i ditt stressiga liv”, eller
Den som då helhjärtat går in för att arbeta
”Kristallen ger dej krafter du behöver!” utan att
med sin personlighetsutveckling för att bli ett med
ha en aning om vad det djupast handlar om.
kraften i universum, kan nå fram till en direkt
Detta smyger sig in på friskvårdsanläggningar,
upplevelse av det ”överpersonliga”, som man
sjukhus, dagis, massmedia – och anammas till
identifierar med gud. Detta att förenas med en
och med av ovetande, kristna människor. Det är
livskraft är en uråldrig och ockult föreställning.
verkligen viktigt att vi tar reda på vad det här är
När man till och med tar in Qigong i våra kyrkor
och vad Guds Ord säger.
i dag, så kan man ju inte alls ha en aning om att
New Age = Ny tidsålder, är egentligen ”gamQigong härleder till tron på att människan är ett
mal andlighet”. Meditation, yoga, qigong, konmed Taoismens gud, alltså Qhi, den universella
takt med de döda, tron på naturens inneboende
livskraften! Att målsättningen med yoga är att
kraft med mera är tankeförena människan med Brahgångar, som kan spåras tuman, den hinduiska uppfatt“Detta smyger sig in...
sentals år tillbaka i tiden. En
ningen om gud, får ingen uttrend inom New Age är att och anammas till och med övare veta i första taget! När
”ju äldre det är, desto andligaman studerar New Ages skrifav ovetande, kristna
re är det!”
ter finner man också panteismänniskor.””
”Healing” är ett stort bemen från antika mysteriereligrepp inom nyandligheten.
gioner med tron på en operHär finns mycket att välja på, t.ex. energisonlig gud. För New Age-människan innebär
massage, kristaller, yoga, qigong, reiki, aromadet att den universella energin/livskraften är gud
terapi, alternativ medicin, m.m. Det handlar om
och eftersom människan är full av energi är hon
läkande med hjälp av kosmiska energier där
alltså ”gud” – precis som man hänvisar till 1 Mos.
man tillför energier genom stenar, aura, kristaller
3:5 som säger att ”ni blir som Gud”. Men det var
eller andra behandlingsmetoder. Utövaren ger av
inte Gud som sa det utan ”ormen”! Han vilsesina energier med impulser från ”högre ort”.
leder alltfort! Guds Ord säger att ”det ska komma
Det väsentligaste inom ”healing” är det man
en tid då människor inte längre ska stå ut med
kallar ”Chi”, d.v.s. livskraften, den universella
den sunda läran… de vägrar att lyssna till sanenergin som strömmar genom hela kosmos och
ningen och vänder sig till myter.” (2 Tim. 3:5).
cirkulerar i bestämda banor i varje människas
När Jesus undervisar om tecknen för sin återkropp. Denna livskraft går som en röd tråd gekomst, säger Han: ”Se till att ingen bedrar er!”
nom så gott som alla tekniker och metoder inom
(Matt. 24:4).
nyandligheten och då gäller det att upptäcka sin
Det finns alltså djupare dimensioner i New
egen kraft för att bli ett med universums kraft.
Age och nyandlighetens erbjudanden än bara
Här behöver man då utveckla sina egna inre rekroppsrörelser och avkoppling. Många har blivit
surser och det gör man genom terapier, övningbedragna men det finns också dom som blivit bear och kurser av olika slag. Detta kallas för perfriade genom tron på Jesus! Sätt dig in i olika
sonlighetsutveckling. Man strävar efter att nå
New Age-tekniker och visa på vägen till befrielse.
ett högre medvetandetillstånd för att bli ett
Evy Juneswed
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Tackbrev från HCFI och Erasmia Grim
Älskade vänner i SKSF och de övriga nordiska länderna,
Vårt tack går till Gud och till er, hans lydiga barn, för den mycket generösa
gåvan på R 7.888 som kom till oss i december. Det blev ett verkligt ”lyft”
i våra finanser innan årets slut. Må Han välsigna er och löna er på sitt
oförlikneliga sätt.
Jag ser med stor förväntan fram emot att få möta en del av er i Sverige i maj
och för den glädje det kommer att bereda mig att återigen få stå på jord som
varit ”helig” för både mig och Francis under år som gått. Vi har älskat och
uppskattat er länge länge och jag försäkrar er att er kärlek och vänlighet
fortfarande lever i mitt hjärta, (dubbelt så mycket nu när min älskade Francis
inte längre är ibland oss).
Gud vare med er tills vi möts igen – här på jorden eller i de himmelska boningarna.
Med kärlek från oss alla, genom
Erasmia

Kom och lyssna till Dr Keijo Niemenen, Helsingfors
Ämne: Erfarenheter av utbrändhet, tolkad av sin fru Marike Römer
9 april Annandag påsk, kl 16.00, på Lindgården, Ringvägen 1, Jönköping
Välkommen!

Vi tackar för gåvor
Salig är den som kommer med ett glatt budskap
Det är med glädje och förväntan som vi inom SKSF
arbetar med denna tidning och vi är tacksamma
för alla som vill läsa tidningen Hälsning.

Eftersom vi varje gång får tillbaka tidningar där
eftersändning har upphört ber vi dig att särskilt
göra oss uppmärksamma på om du har flyttat.
Vi får inte något besked om din nya adress!
Vi ber därför om din hjälp att upplysa oss om
vart du flyttar.

Skriv till Textorama, Sune Jäderberg,
Box 427, 573 25 Tranås

Inkomster 4 kvartalet 2006
SKSF
HCFI
Insamling till Dr Lennart
Karlssons arbete

13 490,00
350,00
1 000,00

Summa:

14 840,00

Utgifter 4 kvartalet 2006
Hälsning
Avgifter Plusgirot
Porto, telefon, papper
Gåva till Pakistan
Utbetalt till HCFI

12 878,00
195,00
746,00
2 000,00
3 000,00

Summa:

21 319,00
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POSTTIDNING B-POST
Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Tacka för:
-

Guds omsorg under 2006
gåvor som kunnat förmedlas till HCFI
Hebron i Sydafrika och det arbete som bedrivs där
all hängiven personal på vårdinrättningar av olika slag

Bed för:
-

årskonferensen på Trunnagården och alla medverkande
för personalen på Trunnagården
Erasmia Grim, att hon får visum och Guds beskydd
ett rikt deltagande
regering och riksdag, om vishet och ledning i etiska frågor som abort, dödshjälp och även frågan om
vigsel för homosexuella
psykiatrivården, för personal som har det jobbigt efter allt som hänt sista tiden
att just den vården får mer resurser i form av fler platser, fler läkare och annan personal
bättre kommunikation landsting – kommuner
ökade kunskaper hos all personal, läkare som vårdare, om smärtlindring för alla som lider av
smärtor, inte bara inom den palliativa vården, och om ”lyssnande öron” hos all vårdpersonal
om väckelse och förnyelse för vårt land och folk

Anmälan till årskonferens på Trunnagården, Orsa, 3-6 maj 2007
Namn:………………………………………….......... Tel……………………
Adress:………………………………………………………………........……
Ankomst med  Bil  Buss  Tåg
Ankomst………......…….. Avresa ………......…………..
Vid sen ankomst kan hämtning i Mora ordnas. Meddela Trunnagården före.
 enkelrum  dubbelrum  flerbäddsrum Särskild diet……….......................................………
Anmälningsavgift: 200:- Stud: 50:- sätts in på SKSF:s plusgirokonto 13 87 37-2
Anmälan sändes till: Barbro Fritz, Västerlånggatan 22, 578 33 Aneby
Senast den 20 april 2007 ( Ev. förfrågningar tel 0380-40246 el 036-20458)

