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Ur innehållet:
Glimtar från kursen “Saline Solution” i Fredrikshavn, Danmark
Guldmedalj till Klara Lie i Norge

Ordföranden har ordet
Det är vår, men också pingsttider, då vi påminns
om utgjutandet av den Helige Ande över lärjungaskaran. Löftet om att de skulle bli Jesu vittnen gick
i uppfyllelse och redan på den första pingstdagen
blev 3000 människor frälsta och sedan bara fortsatte det.
De sista månaderna har jag hört om och läst ett
par böcker om vad Gud gör än i dag genom sina
vittnen. Jag köpte boken Orden som inte fanns, en
berättelse om bibelöversättning på Papua Nya
Guinea av Sigmund Evensen. Högintressant! Sedan
fick jag lyssna till en av vår missions missionärer,
Lisbet Fritzell, som vistats därnere i 22 år och som
också varit med om att översätta Nya Testamentet
till ett stamspråk. Vid det tillfället köpte jag en bok
om Bruce Olsson, Miraklet bland motilonerna,
och den var lika fantastisk.
Sedan har jag en systerdotterson Andreas, 25
år, som arbetat med gatubarn och bland romer i
Rumänien i över 3 år. Han har fått vara med om
många helandeunder bland befolkningen som lett
till att dessa också tagit emot Jesus. Där är det barnen som fått vara med och be för sjuka och de är
hur ivriga som helst att fler ska bli friska så de ger
tips om att den och den behöver förbön! Allt är ett
bevis på att den Helige Ande verkar även i dag.
Märk då att alla vi som är Guds barn har fått någon
särskild gåva, som Paulus skriver i 1 Kor. 12.
Gåvorna har givits för att de skall bli till nytta.
Kära SKSF-vän, särskilt du som arbetar inom
vård och omsorg, Gud har en speciell uppgift just
för dig och jag önskar och ber att vi skulle få uppleva hur kristen vårdpersonal får komma in i det
som han/hon är förutbestämd till.
I tidningen finns referat från Saline-kursen i
Fredrikshavn. Vi arbetar med att hitta vägar där
fler i Norden skulle kunna gå kursen. När jag var i
Norge i samband med att Klara Lie fick sin guldmedalj som jag också skrivit om, träffades ledare
för sjukvårdsförbunden i Norden; Inger Ebbesen
och Inga Sörig från Danmark, Brit Olimstad och
Kristina Torskenäs från Norge, jag och en läkare
från Kristna läkare och medicinare i Norge, Espen
Heen. Espen blev engagerad i Saline-visionen
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redan i slutet av 1990 och man har haft flera kurser
just för läkare i Norge. Var med och bed om ledning hur vi ska gå vidare och hitta nyckelpersoner
som kan ta nya initiativ.
Du hittar också en liten hälsning från Elly
Kvissberg som var med i Jesusmanifestationen.
Ytterligare ett bevis på att ingen är för gammal i
Herrens tjänst! Visst är det underbart.
Så var det fest i Oslo när Klara Lie som varit
KFH-s ledare, fick en fin utmärkelse, en guldmedalj för en förtjänstfull insats inom många områden i samhället. Vi gläds med henne och gratulerar på det varmaste!
Till sist ett Varmt välkommen till vår konferens
på Gullbrannagården i augusti. Det kommer flera
deltagare från de andra länderna i Norden och vår
förhoppning är att många från SKSF också ska
kunna vara med, även om det är slut på semestern.
Framförallt var med och bed om rik välsignelse
och den Helige Andes ledning i allt.

Barbro Fritz

från
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Västerlånggatan 22, 578 33 ANEBY
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 15 aug 2008
Gåvor sändes till
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Plusgiro 13 87 37 - 2
Hemsida på Internet
www.kristenivarden.nu

Œ ä

Klara Lie i Norge tilldelad guldmedalj
Vår vän Klara Lie i Norge, som under fyra år var ledare för vår systerorganisation Kristen Forening för
Helsepersonell, har fått en fin utmärkelse. Den 25
april 2008 fick hon motta norske kungens förtjänstmedalj i guld vid en högtid på Högskolan i Oslo.
Högtiden började kl.12 och höll på till kl.15 i närvaro av ett 75-tal gäster.
Fylkesman Hans Rösgjarde var kungens representant och överlämnade medalj och diplom.
Festen inleddes med att Elisabeth Austad sjöng Ave
Maria ackompanjerad av den blinde musikern Ulf
Nilsen och hon sjöng sedan flera sånger mellan de
många talen som hölls. Flera sånger sjöngs också
unisont. Jag hade den stora glädjen att få framföra
gratulationer dels från SKSF och dels från HCFI

utbildningen på Högskolan, haft uppgifter som personalvårdare, mycket anlitad föreläsare, varit engagerad politiskt och författare till flera böcker. Den
sista boken Eksistensiell og åndelig helseomsorg,
har även blivit översatt till engelska och håller på att
tryckas. Det är en gåva till HCFI och i inbjudan stod
att i stället för blommor var en gåva till kostnaden
för tryckningen välkommen. Men Klara fick både
blommor och pengar till boken och det var hon
verkligen värd.
Det bjöds på sandwiches, kransekage och kaffe.
Högtidligheten på högskolan avslutades med sången ”Jag vill ge Dig o Herre min lovsång”.
Festen fortsatte lite senare med middag på en
kinesrestaurant för släkt och de närmaste vännerna,

och Erasmia Grim. I det senaste bönebrevet,
Trumpet Call, skriver Erasmia för den 1 maj, att när
nyheten om Klaras medalj hade meddelats personalen och studenter vid Hebron, utlöste det en spontan
applåd till Kungars Kung för den stora äran som bevisats en som älskat och tjänat honom så troget.
Klara Lie har bl.a varit lärare på sjuksköterske-

tillsammans 40 personer. Även där hölls många tal
och vi sjöng härliga vårsånger. Därifrån gick vi
hem till Klara för kaffe och tårta, mer tal och sång.
En god vän, prästen Per Nordbö, avslutade den stora
dagen med en andakt och bön om fortsatt välsignelse
över Klaras liv.

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

Logi

Helpension dubbelrum (linne medtages) 997
Helpension enkelrum (linne medtages) 1 114
Hyra lakan
70
Hyra lakan, handduk
100
Hämtning vid tåg i Halmstad
30

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

Anmälningsavgift
Studenter
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300
50

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 promotor 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.

Bed om den Helige Andes närvaro och Guds rikaste välsignelse
över alla medverkande och deltagare.
VÄLKOMMEN!

Kallelse till SKSF:s årsmöte
Tid: 23 augusti 2008 kl. 9.30
Plats: Gullbrannagården, Eldsberga utanför Halmstad. Sedvanliga förhandlingar.
Välkommen! SKSF:s styrelse

Var
Var ligger
ligger Gullbrannagården
Gullbrannagården och
och hur
hur kommer
kommer man
man dit?
dit?
Gården
Gårdenligger
liggerca13
ca13km
kmfrån
frånsödra
södrainfarten
infartentill
tillHalmstad.
Halmstad.Kör
Körväg
väg117
117mot
motMarkaryd,
Markaryd,
vid
vidEldsberga
Eldsbergaavtagsväg
avtagsvägtill
tillhöger,
höger,väl
välskyltat
skyltatGullbrannagården
Gullbrannagården
Tåg
Tågfrån
frånStockholm
Stockholmtill
tillNässjö,
Nässjö,byte
bytetill
tillHalmstadståget.
Halmstadståget.
Swebuss
och
tåg
från
Oslo,
Göteborg
Swebuss och tåg från Oslo, Göteborgoch
ochMalmö
Malmötill
tillHalmstad.
Halmstad.
Hämtning
Hämtningvid
vidstationen
stationenordnas.
ordnas.
Adress:
31031
31 Eldsberga,
Eldsberga,tel.
tel.035-421
035-42180
80
Adress:Gullbrannagården,
Gullbrannagården,310
Hemsida:
Hemsida:www.gullbrannagarden.se
www.gullbrannagarden.se
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Glimtar från Saline Solution-kurs
i Fredrikshavn
Med stor förväntan reste vi, några svenska kvinnor till Fredrikshavn första helgen i april. Vi skulle delta
i kursen om Saline, som är tänkt som ett redskap att leva ut sin kristna tro där man finns i sin vardag.
Kursen hölls i god atmosfär på Sjömanshotellet, där också de flesta av oss bodde ett par nätter. Då vi
anlände på fredagskvällen blev vi serverade en god middag och sedan var det full fart.
Tillsammans med flera vänner från både Danmark och Norge fick vi undervisning av en hängiven
och inspirerad kristen doktor från Ungern. Vi arbetade och samtalade en hel del i små grupper och
delade erfarenheter och tankar med varandra. Lördagen var riktigt intensiv men givande, tycker jag.
Även om vädret kunde ha varit bättre, tog vi under dagen någon promenad på de mysiga små
affärsgatorna. Dagen avlutades med en gemenskapskväll, där det bl a visades bilder från Sydafrika och
hölls en andakt.
På söndagsförmiddagen reste några av oss upp till Skagen för att uppleva den fina naturen och gå
på museum där.
Vi andra gick på gudstjänst i Fredrikshavns kyrka och hörde predikan på danska. Sedan fick vi med
vänners hjälp se lite mer av Fredrikshavn och bygden runtomkring.
När vi på eftermiddagen nöjda och belåtna åkte med båten tillbaka till Göteborg sken solen.

Margréth Jansson

***
Saline-kursen i Fredrikshavn den 5-6 april med
Dr Gabor Györi fick en fin uppslutning, sammanlagt 30 personer. Vi var 7 deltagare från SKSF
och dessutom 2 unga läkare från Skövde som ursprungligen kommer från Ungern.
Kursens syfte är att vara ett redskap för dem
som önskar bli ett vittne på sin arbetsplats.
Handledningen är mycket väl utformad. Man
går igenom de många små stegen på en persons
trosresa och hur vi som vårdare kan bli involverade i den processen.
Kursen utgår från fem frågor som ska hjälpa
deltagaren att hitta sin plats i processen.
• Varför är tron viktig i vården?
• Vilka är tillfällena och barriärerna för att fullfölja Guds kallelse?
• Vad är min del i det hela?
• Vilka andra redskap kan hjälpa mig att plöja
och så?
• Hur går jag vidare?
Sedan får vi följa med John på hans resa som
patient. En kille på 25 år som kört för fort och
skadats svårt i en trafikolycka. Han har en skadad lever, lårbensbrott, bröstskador, hjärnskada,
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ögonskada och tandskador. Hans fysiska symtom blir behandlade och han skrivs ut efter 6
veckors sjukhusvistelse.
John återkommer till sjukhuset efter ett självmordsförsök. Frågor om något missades första
gången tas upp och analyseras. Likaså orsaken
till självmordsförsöket.
- Svaret på den första frågan varför tron är
viktig besvaras med ”ja” därför att vetenskapliga
undersökningar säger så. Här finns många referenser som styrker detta.
• Vilka är tillfällena att fullfölja Guds kallelse?
Vi är utvalda av Gud att vara salt, ljus och vittnen
i vardagen. Vårdsituationer är privilegierade tillfällen. Varje vecka går fler människor genom
sjukhusens dörrar än genom kyrkans portar.
• Vilka är barriärerna? Här finns mycket som
kan hindra oss, tidsfaktorn, människofruktan,
okunskap hur man tar upp en anamnes om andliga behov, ”du får inte” etc.
• Vad är min del? Bön! Bed för din arbetsplats, för dina patienter/vårdtagare, dina kollegor,
dig själv och bed med dina kollegor och även
med din patient/vårdtagare. Var känslig för den

Helige Andes ledning.
• En anamnesupptagning om andliga behov,
görs efter tillåtelse från patienten, med respekt
och känslighet.
• Vad kan hjälpa mig att plöja vidare och så?
Lär dig använda en trosflagga där en trosbekännelse blir en naturlig del av ett samtal. Tar inte
mer än 30 sekunder men det kan skapa tillfällen
till vidare samtal. Gå in genom öppna dörrar ge-

nom att lyssna på signaler och anknyt till dem.
Kom ihåg att detta är en process. Du kan göra
din del men resultatet står Gud för.
• Till sist: Hur går jag vidare? Utveckla en
plan över hur du kan implementera det du lärt på
kursen. Skriv ner den. Och sedan ”Bli görare inte
bara hörare”. Gud är verksam och du kan få bli
en del av hans verk!

Barbro Fritz

Tacksägelseämne
Jag sitter på pendeltåget kl. 8.00 på morgonen, på väg till bönemötet kl. 9.00 i Filadelfiakyrkan i
Stockholm. Plötsligt fylls jag av en otrolig lyckokänsla och tårarna kommer i ögonen. Jag säger för
mig själv: ”Tänk att du är 90 år och får vara med på detta!”
Det är dagen för Jesusmanifestationen. Kyrkan är fylld i stora salen och jag tror första läktaren
är full med folk också. Vilken syn att se alla människor fyllda med förväntan! Detta är början till något nytt! Det är en vändpunkt! Människor ska fylla våra kyrkor igen!
Skarorna delas upp i olika led. Flera av talarna ha givit appeller. Jag går inte med i något tåg
utan åker så småningom till Kungsträdgården. Där parkerar jag på en soffa. Här finns en del aktiviteter för barn och ungdomar, appeller givs från våra nya svenskar och det sjungs och dansas.
Det är jubel!
Kl. 15.00 anländer deltagarna i de olika grupperna och Kungsträdgården fylls med glada och
inspirerade deltagare. Det är flera olika talare. De får ca 2 minuter var men den tiden överskrids
ibland. Kl. 16.30 lämnar jag Kungsträdgården med stor tacksamhet till Gud för det vackra vädret
och den stora gemenskapskänslan.
Det blir säkert fler manifestationer. Jesus kommer att bli ärad igen!

Elly Kvissberg, Södertälje

Aktuella konferenser
Healthcare Christian Fellowship International inbjuder till en ny bönekonferens, Global Prayer
Summit, 30 juni-2 juli 2008 i Bogota, Colombia. Info genom Barbro Fritz, tel 0380-402 46
Flera kristna organisationer i Norge, bl.a Kristen Forening för Helsepersonel och Norges Kristlige
Legeforening inbjuder till kursen, INSPIRATIO, en kurs för den som önskar vara en
efterföljare till Jesus i dagens hälsovård.
Plats: KRIK Höyfjellssenter, Hemsedal
Tid: 1-17 augusti 2008
För mer information www.nklf.org eller kontakta Espen Heen, koordinator i NKLF, e-post
espenheen@gmail.com eller Barbro Fritz, tel 0380-402 46, e-post barbrofritz@telia.com

7

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

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Tacka för:
-

Saline -kursen i Fredrikshavn
den fina utmärkelse som Klara Lie tilldelats
Jesusmanifestationen i Stockholm
att Guds kraft blir synlig genom helande och
frälsningsunder utöver vår värld än i dag
- allt det vackra i naturen som visar att Gud inte
glömt sin skapelse
- den Helige Andens utgjutande och utdelandet
av gåvor

Bed för:
- alla kristna och särskilt vårdpersonal, att de blir
medvetna om sina gåvor och får gå in i den

tjänst som Gud förutbestämt dem till
- att vi alla får vara salt, ljus och vittnen där vi går fram
- ledning hur vi ska gå vidare med Saline-kurser
- konferensen på Gullbrannagården, om rik välsignelse och Andens påtagliga närvaro
- den kommande semesterperioden och den påfrestning som det innebär för både personal
och vårdtagare
- människor i Burma och Kina som drabbats så
hårt av naturkatastrofer
- situationen i Zimbabwe, att president Mugabe
ödmjukar sig och kan erkänna sig besegrad om
det blir så vid ett ev nyval
- Global Prayer Summit i Bogota, Colombia, då
HCF-medlemmar från hela världen samlas

Anmälan till årskonferens på Gullbrannagården 22-24 augusti 2008
Namn:………………………………………….......................................................................
Adress:………………………………………………………………........….........................…...
.............................................................................. Tel………………..........................……
Ankomst ........................

med  Bil

 Buss  Tåg

Hämtning, plats och tid: .....................................................................................................
Avresa: ………......……......

behöver skjuts till ……….......….......……........................…..

Önskar
 enkelrum

Diet………........................................…….......................…

 dubbelrum
 trebäddsrum och ev flerbädds går bra. Kan dela rum med:................................................

Anmälan sändes till: SKSF:s exp., Västerlånggatan 22, 578 33 Aneby, tel 0380-402 46
senast den 8 augusti 2008.Anmälningsavgiften sätts in på SKSF:s plusgiro 13 87 37 -2
Mer info kan erhållas på tel 0380-402 46 el 036-204 58

