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Glimtar från årskonferensen

Ovan:
Erasmia Grim, Sydafrika
med Eivor Niklasson som tolk.
Vänster:
Konferensdeltagare.

Ordförande har ordet
SŒ är årskonferensen 2007 ett minne blott, men
ett mycket positivt sådant. Tack alla ni som kom,
för en underbar gemenskap. Vi blev en blandad
skara, med många av våra äldre medlemmar,
bl.a Ingegerd Carlsson, Karin Östman och Elly
Kvissberg som varit med från SKSF:s början.
Men glädjande nog kom också många yngre
som är mitt uppe i sitt yrkesverksamma liv och
det bådar gott för framtiden. Tre deltagare kom
från Norge och det uppskattar vi mycket.
Det som gjorde konferensen speciell var ju
Erasmia Grims deltagande och allt hon gav.
Fredagskvällens möte leddes av Ingegerd Carlsson
med tal av Erasmia och diktläsning av Ingegerd.
Som avslutning fick vi se ett alldeles nytt bildspel
om Francis Grims liv. Det var den 4 maj och just
den dagen var Erasmia och Francis bröllopsdag.
Vi fick se en bild från deras bröllop och som avslutning på kvällen gick Elly Kvissberg, 90 år i
sommar, fram och sattes sig vid pianot och sjöng
en sång särskilt för Erasmia.
På lördagskvällen talade Erasmia om gemenskap och illustrerade det med dels en påse sten
och dels en vindruvsklase. Stenar är kantiga,
skarpa och hårda och kan åstadkomma skada.
Vissa människor är sådana, som bildligt talat ger
blåmärken och sår. Gud vill att vi i stället ska vara
som en vindruvsklase, som är nära varandra i en
mjuk och god gemenskap. Tänk vad lättare det
skulle vara att leva om våra möten med människor vore sådana. Med Guds hjälp kan det få bli
så!! Tack Erasmia för att Du kom och berikade
vår gemenskap. Gud välsigne Dig.
Rigmor Holsts undervisning hade som tema
Helande för hela människan. Vi hade bett om
ett Gudsmöte och det var många som fick uppleva Guds tilltal. Rigmors undervisning kommer
vi att återkomma till i ett senare nummer av tidningen så fler får del av den. Tack Rigmor för vad
Du gav oss. Tack till Rigmors man Tomas och
dottern Sandra med make Martin som stod för
sången.
Eivor Niklasson var under många år tolk på
konferenser och vid Francis och Erasmias besök.
Tack än en gång Eivor för god hjälp.
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Till personalen på Trunnagården vill vi också
ge ett stort Tack för allt ni gjorde. Det är ljuvligt
att bara vara på Trunnagården med den goda
andliga atmosfären. Gud välsigne er!
Några ord om vännerna från Finland, Marike
Römer och Keijo Niemenens besök vid påsk.
Annandagen hade vi en samling i Jönköping där
Keijo talade om sin erfarenhet av utbrändhet under 12 långa år. Det är glädjande att han nu orkar tala om det och vi tackar Gud för vad ni gav.
Två av våra styrelsemedlemmar, Marianne
Karrman och Margréth Jansson var i Vilnius på
en konferens helgen innan. Läs det intressanta
referatet!
Vid SKSF:s årsmöte på lördagen beslöts att
2008 års konferens kommer att hållas på
Gullbrannagården utanför Halmstad, 23-25 aug.
Som talare kommer en mycket uppskattad och
gudabenådad talare, Dr Arul Anketell från Sri Lanka.
Vi planerar också en samling i Skövde eller Skara
i september månad. Mer om det i nästa nummer
av Hälsning.
Varma hälsningar Barbro Fritz
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Tel. 0380 - 402 46
Ansvarig utgivare
Barbro Fritz, adress som ovan
I redaktionen
Barbro Fritz, Gunhild Bratt, Ingrid Rydell
Prenumerationsavgift valfritt belopp
Tidningen utkommer med 4 nr per år
Manus till nästa nr senast den 25 juli 2007
Gåvor sändes till
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Postgiro 13 87 37 - 2
Hemsida på Internet
www.kristenivarden.nu

Reserapport från Vilnius
26 april flög Marianne Karrman och jag till Vilnius,
Litauen. Vi visste inte mycket om vad som väntade, men var förväntansfulla. Det skulle vara en
konferens för kristen vårdpersonal från främst
Central- och Östeuropa där. Vi var även två från
Sverige, två från Danmark och två från Finland.
Erasmia Grim från Sydafrika och Arul Anketell
från Sri Lanka var också med. Det skulle visa sig
bli några mycket intensiva, givande dagar, med
många intryck som vi kommer att bära med oss.
Konferensdagarna var välfyllda med program.
Vi började varje dag med morgonbön och efter
frukost var det en stund med lovsång innan Arul
Anketell höll bibelstudium. Han talade om jubelåret, då fångarna blev fria osv. Helt underbara bibelstudier! Nästa år får vi höra Arul på SKSFs årskonferens. Jag hoppas många av er kommer då!
På kvällssamlingarna berättade representanterna för de olika organisationerna om vad de
står för och hur de arbetar. Det var läkare, tandläkare, sjuksköterskor osv som bl.a representerade HCFI (Healthcare Christian Fellowship
International), NCFI (Nurses´ Christian Fellowship International), ICMDA (International Christian Medical and Dental Association). Grupperna
har olika inriktningar men tanken är att vi ska
samarbeta. Vårt syfte är ju detsamma, nämligen
att Guds Rike ska utbredas på jorden och att
människor ska bli frälsta. Även att ha en positiv
påverkan på vården, synen på medmänniskan,
att se till hela människan (ande, själ och kropp).
Många delade vittnesbörd om vad Gud har
gjort. De flesta deltagarna kom från länder som
tidigare varit stängda. Att höra hur det har funnits
bedjare både i och utanför dessa länder och hur
Gud har lett olika människor i olika situationer
berörde mig djupt. När vi verkligen har nöd för
andra och låter Gud få gripa våra hjärtan på djupet, får vi vara med om hur han leder. När vi blir
helt beroende av honom, leder han oss på ett
märkligt sätt. Det ena vittnesbördet efter det
andra bekräftade detta.
Före och efter konferensen hade vi tid att se
oss om på egen hand. Det finns många kyrkor i
gamla stan, både katolska och ortodoxa, och vi
besåg några. Den enda synagoga som finns kvar

i Vilnius besökte vi också. En man visade oss
runt. Det var mycket intressant. En gång fanns
det i Vilnius över 100 synagogor. Då var hälften
av befolkningen judar. Sedan vet vi vad som hände judarna under andra världskriget. Det berörde
oss starkt då vi gick igenom den stadsdel där det
hade varit judiska getton och vi stannade på en
plats där en synagoga hade bränts ner. Vi bad där
tillsammans för judarna och för Israel. Vi bad
även Gud om förlåtelse å våra nationers vägnar
för det vi varit delaktiga i på ett eller annat sätt
mot judarna, genom aktiva handlingar eller genom att inte handla.
Innan vi åkte hem gick vi upp på två kullar där
symboler för Vilnius finns. På den ena kullen
finns tre vita kors som syns på långt håll. Då vi
stod där vid foten av korsen tänkte jag på de kors
som restes på en annan kulle för över 2000 år sedan, nämligen på Golgata och vad Jesus har gjort
för oss. Korset är en stark symbol.
Fyllda av intryck från Vilnius reste vi till nästa
konferens. På Trunnagården i Orsa var det dags
för SKSFs årskonferens och gemenskapen som
syskon i Guds stora familj var påtaglig. På fredagen gjorde vi utflykter till Våmhus och såg på flätning av spånkorgar och hårkullornas hantverk
och sedan en tur runt Orsasjön. En del av oss besökte Zorngården eller Zornmuséet, några marknaden i Rättvik. Evangelisten Rigmor Holst stod
för undervisningen om ”Helande för hela människan”. Det var även flera som delade med sig av
personliga vittnesbörd till uppmuntran för andra.
Flera tillfällen gavs också då vi bad med och för
varandra.
Erasmia Grim från Sydafrika var med på båda
dessa konferenser. Jag har tidigare hört om henne och hennes Francis och den vision de brunnit
för, så det var väldigt roligt att få träffa henne.
Jag hoppas att vi är många som vill bära deras vision vidare. Låt oss hjälpas åt att bära varandra i
bön och att uppmuntra varandra att stå för vår
tro. Tänk att vi får vara med i Guds stora familj
som finns över hela jorden. Just nu ber människor för oss här i Sverige. En härlig tanke!

Margréth Jansson
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Glimtar från 55-årsjubileum 2007

Rigmor Holst i talarstolen. Tomas, Sandra och Martin Holst stod för sånginslagen.
Många SKSF-are har jag inte sett sedan 50-årsjubiléet, också det på den trivsamma
Trunnagården. Men efter en stunds samtal kändes det inte alls som om 5 år förflutit. Detta med
tid är svårfångat. Kanske beror det på att vi är
evighetsvarelser!
Elly Kvissbergs sång om sin Frälsare grep
mig. En högst 30-årig, klockren sångröst hos
denna snart 90-åriga pionjär inom SKSF, med
kristallklar hjärna! Tyvärr har hon inte sjungit in
någon CD – än så länge!
Ingegerd Carlsson, en annan pionjär, lika
skärpt i tanken, deklamerade några av sin hem-

gångne makes – Erik S Alexandersson – begåvade dikter, ofta dråpligt formulerade, alltid så träffande! Han kunde som få knyta an vardagen till
det himmelska hoppet, Jesu gärning och Guds
beskydd. De är värda att lyssnas till flera gånger!

Erasmia Grim.

Elly Kvissberg.
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Att verkligen se
Rigmor Holst, som under många år arbetat som
bibelskollärare, gav mig många och tydliga lärdomar. Hon ansåg det vara viktigt med en fungerande vardagstro och stimulerade oss att uppmuntra och ”lyfta upp” varandra. Bl.a. genom att
lära oss att verkligen se och uppmärksamma nå-

ken läkande process och frid som utvecklas hos
oss själva när vi på så sätt anpassar vår vilja till
Guds.

Vännerna från Norge vid fikapausen.
gon medmänniskas problem och behov varje
dag, så att vår medkänsla väcks. Men vi ska inte
trötta ut oss på många! Hon framhöll för övrigt
att själsliga sår kan skapa ett levnadsmönster,
som fördröjer den fullständiga läkningen efter ett
Gudsingripande som svar på bön.
Förlåtelsens hemlighet
Erasmia Grim, hustru till grundaren av det internationella kristna sjukvårdsförbundet, Francis G,
framhöll att förlåtelse inte ska grundas på känsla
utan är en viljeyttring, ett beslut. De två exempel
hon gav ur sitt liv visade hur svårt det kan vara att
förlåta när man vet att motparten har handlat
orättvist och skadligt. Men också att det är Guds
vilja att vi ska fatta detta beslut. Hon betonade vil-

Tacka för:
- konferensen på Trunnagården och i Vilnius
- att Erasmia Grim kunnat delta och det hon gav
- Rigmor Holsts undervisning

Bed för:
- alla konferenser denna sommar

Demonstration av korgflätning.
Mycket annat positivt vore värt att nämna
från jubiléet. Sammanfattningsvis kunde man
inte bli annat än inspirerad att arbeta mer för att
informera om SKSF – inte minst med mun till
mun- metoden. Målsättningen är fler och större
bönegrupper på sjukhusen, eftersom fler människor passerar genom sjukhusens dörrar än genom kyrkornas portar, som
Francis Grim framhållit, och eftersom sjukdom
kan leda till att en människa äntligen börjar söka
en djupare mening med livet.

Kjell Norlin, Bollnäs

- dem som arbetar och speciellt alla vikarier
inom vård och omsorg
- alla kristna i muslimländer som får lida förföljelse
för sin tro
- förståelse och accepterande även för kristna
kyrkor i dessa länder
- vårt SKSF, om frimodighet och hjälp åt oss alla
att vara levande vittnesbörd om det vi tror på
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Årsberättelse för Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund 2006
”Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den
ny – stor är din trofasthet”. Klag. 3:22-23.
Nåd och barmhärtighet är något vi behöver
varje dag i våra liv och att få fröjdas över detta
och Guds trofasthet varje morgon är något som
stämmer till tacksamhet. SKSF kan se tillbaka på
ännu ett år fyllt av Herrens nåd för vilket vi
tackar Gud.
Årskonferensen var 2006 förlagd till Mullsjö
Folkhögskola. Klara Lie, från vårt systerförbund
KFH i Norge, gästade oss och föreläste över
”Existentiell och andlig omsorg” som gav många
tankar. På kvällen visade Börje Skagerö en vacker
bildserie ”Skapelsemorgon” och Barbro Fritz gav
en hälsning från Sydafrika, bl.a Hebron, det internationella förbundets högkvarter.
1 juni hölls ett välbesökt möte på Sommarhemmet Stalpet i Aneby med medverkan av professor Lennart Karlsson och hans fru Linnea,
White River Sydafrika. De berättade om hjälpverksamheten till aidsdrabbade på ett nybyggt
Hospice och matbespisning till föräldralösa barn.
SKSF har kunnat hjälpa genom insamling av
10 635 kronor.
Korskyrkan i Stockholm blev platsen för en
höstsamling med temat ”Vad kan kristen vårdpersonal bidra med i den andliga vården inom
vård och omsorg?” med föreläsning av sjukhuspastor Carl-Axel Sköldeberg och Barbro
Fritz.
Styrelsen har bestått av 6 ordinarie ledamöter, Barbro Fritz, ordförande, Margareta
Kjellerstedt, vice ordförande, Inga-Maj Filipsson,

sekreterare, Marianne Karrman, Björn Oddmar
och Irene Skagerö. Suppleanter har varit Barbro
Svensson och Margréth Jansson.
Inga-May Nilsson är adjungerad kassör.
Ragnar Vårbrant har varit revisor och Inger
Karlsson siffergranskare. Styrelsen har haft 4
sammanträden och dessutom telefonkontakter.
Tidningen Hälsning har utkommit med 4
nummer. Registret, som tillika är medlemsregister,
upptar 590 adresser, men därav är ca. 90 sjukhuskyrkor och skolor. Fortfarande saknas en
redaktör och detta är ett stort böneämne. Tack
till Sune Jäderberg på Textorama för god hjälp
med tidningen.
Kontakten med våra nordiska syskon har berikats genom deltagande i varandras konferenser
och prenumeration på våra tidningar. Den internationella kontakten med HCFI som vi har genom artiklar och brev i Hälsning är en källa till
mycket glädje. Vi har även i år hjälpt vännerna i
Pakistan i deras uppbyggnadsprogram efter jordbävningen 2005. Stort tack för gåvor till SKSF
som gjort det möjligt för oss att sända 13 350
kronor till Hebron i Sydafrika.
Vi i styrelsen vill tacka alla kära vänner för
stöd, genom bön och uppmuntran på olika sätt,
som ni gett oss under året som gått. Låt oss fortsätta att verka för att kristen vårdpersonal verkligen får vara till hjälp och välsignelse för både patienter, kollegor och anhöriga på de många
arbetsplatserna runt om i vårt land.
För SKSF:s styrelse
Barbro Fritz, ordförande

Hälsning från Erasmia Grim
Erasmia reste till Holland efter sitt besök här och skriver några rader därifrån.
"Hur ska jag kunna tacka er för allt ni gjorde för mig. Det här besöket i Sverige var verkligen mycket
speciellt för mig och jag bär med mig minnen av er alla kära vänner i detta underbara land av blått och
guld. Må Gud välsigna er alla rikligen".
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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

Välkommen till

Landsmöte för
KFH i Norge
9-12 augusti 2007
Motto: Frihet till å tjene
Plats: Sunnfjord Folkhögskola i Förde
nära Haugesund på Norges västkust
Anmälan senast 20 juni
För ytterligare upplysning och ev samåkning,
kontakta Barbro Fritz, tel 0380-40246

Vi tackar för gåvor
Inkomster 1 kvartalet 2007
SKSF
HCFI
Konferenser
Insamling till Dr Lennart
Karlssons arbete

20 100,00
725,00
800,00
2 000,00

Summa:

23 625,00

Utgifter 1 kvartalet 2007
Hälsning
Avgifter Plusgirot
Porto, telefon, papper
Resor
Utbetalt till L Karlsson

17 486,00
592,00
485,00
3 000,00
1 500,00

Summa:

23 063,00

