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Dina händer är fulla av blommor,
Vem var det du tänkte ge dem till?
Mina blommor var tänkta för Kristi grav.
Men han fanns ej där och hans grav är tom.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Dina läppar är fyllda av sånger.
Säg, var kommer glädjens sång ifrån?
Ifrån graven den tomma, där Jesus låg.
Han som lever nu ger oss glädjens ton.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Dina ögon är fyllda av glädje.
Säg, vad har de sett för att få sånt ljus?
De har sett hur vårt liv fick en mening.
Jesus fyller mörkret med liv och ljus.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Jesus, uppstånden är du ibland oss.
Du som lever, lider på jorden nu.
Våra ögon är till för att se dig.
Forma våra händer till tjänst och bön.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
M. Giombini, L.Å. Lundberg

Kurs i “Saline Solution” 4-5 april, Fredrikshamn, Danmark
Årskonferens 22-24 aug, Gullbrannagården. Medv. bl a Dr Arul Anketell

Ordförande har ordet
Fastetiden är här och snart är det påsk. Jesu lidandes historia med smärta och död blir än en
gång så fantastisk när man tänker på att det var
för mig och för oss alla som Han dog. Så kommer
Påskdagen med dess glädjesånger över en uppstånden Jesus. Vi känner vi vill ropa Halleluja vid
tanken på att Han bor i oss och har gett oss en
mening med våra liv. Gläd dig i Herren.
Jag har just kommit hem från en bönevandring som vi har i vårt samhälle på fredagkvällarna.
Den är på ekumenisk basis och det känns så gott
att få be för kommunens innevånare, dess politiker, skolor, äldreomsorg, företag, vårdcentral,
kyrkor etc. Vi har, som så många andra kommuner, drabbats av rån, stölder och skadegörelse.
Ändå tackar vi Gud för vårt fina samhälle och ber
om Guds beskydd, hjälp och välsignelse. Vi är övertygade om att Gud hör bön när hans tid är inne.
Samma förvissning får vi ha i SKSF, att våra böner påverkar dem vi ber för enskilt och i bönegrupperna. Ett tacksägelseämne är hur vårdcentralen har tagit hjälp av två personer med utbildning
i själavård för patienter med behov av samtal. 3
dagar i veckan finns alltså en person tillgänglig
och de kan ha 7-9 samtal per dag.
När du läser vidare i tidningen hittar du program och inbjudan till två konferenser. Vår egen,
som inte är förrän i augusti, vill vi skriva om redan
nu så att ni vet om den när ni ska planera för
sommaren. Vi önskade så att det skulle bli en
nytändning för oss i SKSF, något nytt som kunde få betyda mycket för vår hälso- och sjukvård,
omsorg och alla som arbetar med detta. Dr Arul
Anketell skrev just det i sitt sista brev. Han vill
ställa Jesus i centrum och proklamera honom
som herre över vården i hela Norden. Var med
och bed även du för detta!
Men redan i april har vi Saline-kursen i Danmark. Den är också mycket speciell då vi får undervisning om hur vi ska vara det ”salt” som Jesus
ämnat oss till. Har du en möjlighet så prioritera
den kursen och följ med till Fredrikshamn.
De senaste dagarna har vi läst i tidningarna
om hur gömda flyktingar har svårt för att få
sjukvård och flera tragedier har inträffat. Ännu
värre kommer det att bli om ett nytt lagförslag
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går igenom. ”Vi lämnar folk att dö på gatan” skriver Dagen och citerar en sjuksköterska som arbetar på Rosengrenska stiftelsen i Göteborg.
”Vad får vi för tyngd när vi kritiserar länder som
bryter mot mänskliga rättigheter om vi själva lämnar folk att dö på gatan”, säger Anne Sjögren.
En av de tiotusentals papperslösa i vårt land säger: ”Jag lever men det är inget liv”.
Så kom tidningen Omvårdaren och där skriver
Sara Bergqvist Månsson: ”Sahlgrenska sätter etiken
först”. ”Riktlinjerna innebär också att gömda
flyktingar får en mer omfattande vård än vad andra
sjukhus ger, trots att de tar betalt”. Patienten får
vård även om han/hon inte kan betala patientavgift. Man får inte kontakta Migrationsverket
om patienten är ”gömd” och man avvaktar med
att lämna skulder till indrivning. Kostnaderna kan
alltid lösas i efterhand och får inte hindra att patienten får akut och annan omedelbart nödvändig
vård. Heder åt Sahlgrenska för detta! Låt oss be
för regeringen att lagförslaget får en humanare
utformning. Vi har råd i vårt land att ge vård även
till en flykting!
En glad och välsignad påsk allesammans!

Barbro Fritz
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Gläd er alltid i Herren
Det känns som om den sista tiden har präglats
mer än vanligt av nyheter om mord, rån, krig och
större och mindre konflikter mellan enskilda och
stater. Det påverkar oss mycket. Man blir nedstämd och ibland förtvivlad. Frågan är om vi som
kristna kan bjuda motstånd emot all ondska i världen? Har vi något som i stället kunde ge människor glädje och positiva tankar?
HCFI:s bönevecka 2008 hade som tema
Bära frukt till Guds ära. I böneguiden för veckan
går man igenom Andens frukter men börjar med
att se på vad det behövs för att bära frukt, Joh.
15:1-5. Guiden uppmanar till studier och meditation i ämnet. Frukt kan bara produceras om
grenarna är kvar i vinstocken. Det talar om en levande gemenskap med Jesus.
Den fördolda förutsättningen för att bära frukt
är att:
– Vetekornet måste dö som Jesus säger om
sig själv i Joh. 12:24-26. Dö från sig själv och sitt
eget är inte lätt, Matt. 10: 37-39. Men den som
mister sitt liv för min skull, säger Jesus, han ska
finna det.
– Jorden måste vara god. I Matt. 13:8, 23 ger
Jesus oss liknelsen om sådden som föll i god jord.
Den bar frukt.
– Det får inte finnas några hinder. Matt 13:4-7,
19-22 beskriver mycket som förhindrar växt.
Otro, Matt. 13:58; världsliga ägodelar som för
den rike ynglingen, Matt. 19:16-22.
– Gemenskapen med Jesus måste vara djup,
Joh.15:4-5.
Läser vi sedan Gal. 5:22 om Andens frukter,
är glädje en frukt och i Fil. 4:4 ger Paulus oss
uppmaningen: ”Gläd er alltid i Herren. Än en
gång vill jag säga: gläd er”.
Vad är då grunden till denna vår glädje? Paulus
skriver i versen innan om sina medarbetare som
har sina namn skrivna i livets bok. Där har vi
grunden. Översättningen Handbok för livet har

kommentaren: ”Den djupaste glädjen kommer
av att Jesus bor i oss”. När Jesus hade skickat ut
sina 72 lärjungar återvände de och rapporterade
glädjestrålande att till och med de onda andarna
lydde dem när de använde Jesu namn. Men svaret Jesus ger dem är: ”Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är
upptecknade i himlen”, Luk. 10:20. Paulus skriver två gånger: “Gläd er”.
Det står också att vi alltid ska glädja oss även
när vi lever i yttre förhållanden som är svåra och
prövande. Utvärtes bedrövelse kommer från världen, inre glädje kommer från Gud. Paulus satt ju
i fängelse när han skrev Filipperbrevet, kallat
Glädjens brev. Han är verkligen ett föredöme och
ett bevis på att vår sinnesstämning inte måste
spegla de yttre omständigheterna. Paulus var
glad därför att han visste att Jesus var med honom vad som än hände. Kanske församlingen i
Filippi behövde höra detta. Det är så lätt att bli
missmodig när omständigheterna inte är till vår
fördel. Vi kanske behöver lära oss att inte ta livets
små förtretligheter så allvarligt. Vi har alltid orsaker att glädjas. Tänk bara på att just nu lider halva delen av den världsvida Guds-familjen förföljelse för hans namns skull! Vi lever fortfarande i ett
fritt land. Så börja räkna dina välsignelser i stället!
Vi har också löften om bönesvar när vi är kvar
i vinstocken, Joh. 15:7 och Paulus säger i Fil. 4:6
att vi ska inte göra oss några bekymmer. I Handbok för Livets kommentar för versen står: ”Tänk
att aldrig behöva oroa sig för någonting! Det verkar nästan omöjligt med tanke på alla våra bekymmer på jobbet, i familjen och i skolan. Paulus
ger oss rådet att förvandla bekymren till bön.
Visst vill du ha mindre bekymmer? Lösningen är
att be mer. Stanna upp och be så snart du märker
att oro är på väg”. ”Den glädje Herren ger är er
styrka” Neh. 8:10.

Barbro Fritz
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Välkommen till Gullbrannagården, Halmstad på

SKSF:s årskonferens
22-24 augusti 2008

Tema:

Se Guds Lamm

Medverkande:

Dr Arul Anketell, Sri Lanka
Sång: Camilla Bagler, Halmstad, SKSF:s styrelse m.fl

Preliminärt program
22 aug. kl.16.00
kl.17.00
kl.19.00

Ankomst och registrering
Kvällsmat
Samling i kyrkan, Dr Arul Anketell.
Bilder från HCFI:s ledarkonferens i Sydafrika 2008. Kvällskaffe

23 aug. kl. 7.30
kl. 8.30
kl. 9.30
kl.12.30
kl.14.00
-17.00
kl.17.30
kl.19.00

Morgonbön
Frukost
Årsmöte. Förhandlingar med fruktpaus
Middag
Undervisning Dr Arul Anketell Tolkning Eivor Niklasson
Sång Camilla Bagler. Paus för em.kaffe
Kvällsmat
Fortsatt undervisning, Dr Arul Anketell, Camilla Bagler m.fl.
Kvällskaffe

24 aug. kl. 8.00
kl. 8.30
kl.10.00
kl.12.30

Morgonbön
Frukost
Gudstjänst. Dr Arul Anketell, Camilla Bagler m.fl
Middag och sedan avslutning

Priser i kronor
Helpension (Linne medtages)
Hyra lakan
Hyra lakan, handduk
Hämtning vid tåg i Halmstad

997
70
100
30

Anmälningsavgift

300
50

Studenter
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Logi
9 enkelrum
Stugor med 2 rum, plats för 3 personer,
ev. 5 om översäng utnyttjas

Medverkande
Arul Anketell

Dr. Arul Anketell och hans fru Ranji, Sri Lanka. Dr. Anketell är,
sedan många år, medlem i HCF:s internationella styrelse.
Han är också regional promoter för Södra Asien.
Arul är en mycket kunnig bibellärare och en bönens man som
ofta har ansvar för förbönstjänsten på HCFI:s konferenser.

Camilla Bagler

Camilla Bagler bor i Halmstad med man och tre barn. Hon arbetar
i Pingstkyrkan, främst i uppgifter med barn och musik.
Musik har följt med sedan barnsben och att få sjunga sånger som
ger en genklang hos andra är det bästa hon vet. Sånger som berör
det liv vi lever här och nu, men också sånger som hör till hoppet
om en bättre värld. Camilla sjunger mest i mindre sammanhang,
men har även medverkat i Minns Du sången-programmen.
Anmälningsblankett och vägbeskrivning kommer i nästa nummer av Hälsning.
Boka in helgen redan nu i Din almanacka så du inte missar en fin konferens!
Bed om den Helige Andes närvaro och Guds rikaste välsignelse
över alla medverkande och deltagare.
VÄLKOMMEN!

SKSF:s styrelse

SKSF:s styrelse består av, från vänster, Barbro Svensson, Margréth Jansson, Marianne Karrman,
Inga-Maj Filipsson, Barbro Fritz, Margareta Kjellerstedt, Irene Skagerö. Björn Oddmar saknas på bilden.
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Saline Solution-kurs
i Fredrikshamn
4-5 april 2008
Pressmeddelande från KriSoS i Danmark

Francis Grim från Sydafrika, kom till Danmark
för 50 år sedan med en vision till dansk socialoch sjukvårdspersonal. ”Det går fler människor
genom sjukhusens portar än genom kyrkans
portar”. Därför är det viktigt att utbildning ges
också i andlig vård.
Människor, som normalt går upprätt, tänker
helt andra tankar när de ligger i en sjukhussäng
och tittar uppåt. Frågor om liv och död, existentiella frågor, kommer då upp till ytan.
Varje kristen i social- och vårdsektorn har en
uppgift att hjälpa människan fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Forskare har i flera år sett sambandet mellan tro och hälsa och understödjer värden av andlig omsorg.
Det kan vara svårt att se en möjlighet att dela
med sig av sin tro i en stressig vardag och många
tycker det är svårt. Det skall göras som ett erbjudande och inte som ett övergrepp.
Som kristna är vi kallade att vara ”jordens
salt” och ett litet exempel kan hämtas från matsäcken.
• Tänk på en äggrätt utan salt.
• Tänk på en äggrätt med för mycket salt.
• Tänk på en äggrätt, med den lilla smula salt som
nästan är osynlig, som ingenting väger och likväl
gör så stor skillnad.
SALINE SOLUTION betyder saltlösning.
Saltbalansen i kroppen skall vara normal, annars
påverkar den vårt välbefinnande.
SALINE är en kurs i andlig omsorg som har hjälpt
hundratals kristna i Ungern, England och Holland
att dela med sig av sin tro i vardagen. Kursen är
på väg in i Schweiz och Tyskland. Den blev intro-
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Dr. Gábor Györi
ducerad av Dr. Gábor Györi från Ungern, både på
HCF:s internationella ledarkonferens i Sydafrika
och i Danmark 2007. 50 år efter det Francis Grim
kom till Danmark!!
Kursen hjälper den enskilde att dela med sig av
sin tro på ett naturligt sätt, mitt i en stressig vardag.
INTERNATIONAL SALINE, som är kursens namn,
har utvecklats av den ungerske läkaren, Dr Gabor
och ett team från bl.a USA, och han återkommer nu till Fredrikshamn.
Tid: Fredag-lördag 4-5 april 2008
Plats: Fredrikshamns Sjömanskyrka
och hotell
Arrangör: KriSoS (Kristne i Social- og Sundhetssektoren)
Program kan fås från inga@krisos.dk eller
Barbro Fritz, barbro.fritz@aneby.mail.telia.com
tel 0380-402 46.
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Tacka för:
- påsken och Jesu försoningsverk på Golgata
- glädjen i Herren över barnaskap hos Gud
- att vi än så länge får samlas fritt till bön och i våra
kyrkor
- tacka för bönegemenskap inom SKSF och HCFI
- vännerna Marike och Kejio i Finland, särskilt att
Kejio mår så bra efter år av utbrändhet

Bed för:
- ”Saline”kursen i Fredrikshamn, för Dr Gabor och
alla deltagare
- årskonferensen på Gullbranna, alla medverkande

och för ett högt deltagande
- media, där våld och sex dominerar, att utbudet
av detta radikalt minskas
- en positivare livsstil i vårt land och med mindre
alkohol
- alla barn som far illa, särskilt de som brottas med
självmordstankar
- att nödvändig vård av gömda flyktingar kan ges
utan tanke på kostnaden
- att det nya lagförslaget om vård för flyktingar
får en humanare utformning
- att målet med 5 nya bönegrupper blir verklighet
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- våra bröder och systrar som lider förföljelse för
sin tro

POSTTIDNING B-POST
BegrŠns ad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

SKSF-bönegrupper
f Aneby
Samling sista måndagen i månaden i hemmen. Kontaktperson: Barbro Fritz, tel 0380-402 46.
f Bollnäs
Första tisdagen i månaden i sjukhusets andaktsrum. Kontaktpersoner: Kjell Norlin, tel 0278-17923
och Margit Enarsson, tel 0278-161 22.
f Jönköping
Samling första torsdagen i månaden kl 17.00 i Sjukhuskyrkans lokaler på Ryhovs sjukhus.
Kontaktpersoner: Inga-Maj Filipsson tel 036-204 26 och Margareta Kjellerstedt, tel 036-204 58.
f Vilhelmina
Samling varannan vecka, oftast tisdagar. Kontaktperson: Annelies Egger, tel 0940-151 85. Ev kommer
även här att bildas ytterligare en grupp.
f Örebro
Bönetrio. Kontaktperson: Björn Oddmar, tel 019-33 09 37.
Efterlysning!
Finns det fler grupper eller bönetrio som samlas så hör av er till oss i SKSF:s styrelse. Vid årsmötet 2007
togs ett mål att starta 5 nya bönegrupper under året. Var med och be om det och kanske göra något
på din ort för att förverkliga det målet.
Så här skriver gruppen i Bollnäs i sin inbjudningsaffisch till samlingarna som sätts upp på sjukhuset.
Ett tips för andra grupper! Se utdrag nedan.
All personal
Välkommen till en stunds allkristen, ekumenisk bön!
i andaktsrummet
1:a tisdagskvällen i månaden
någon gång mellan kl. 16 - 17
Lokala grupper av Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund (SKSF) finns på många sjukhus
i landet och ber för sjukvården och patienterna.
Vår grupp i Bollnäs är inte stor men vi tycker
att det är värdefullt att samtala och be för problem
inom sjukvården.
Välkommen Du också!
Nästa gång den ______
Vill Du att vi ska be för Ditt böneämne fast Du inte
kan komma? Anteckna då i boken i andaktsrummet!

Vi tackar för gåvor
Inkomster 4 kvartalet 2007
SKSF
HCFI

14 576,00
225,00

Summa:

14 801,00

Utgifter 4 kvartalet 2007
Hälsning
Avgifter Plusgirot
Porto, telefon, papper
Dr. Lennart Karlssons arbete
Konferenser

12 723,00
107,50
832,00
500,00
906,00

Summa:

15 068,50

