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Viktigt upprop

Ordföranden har ordet
Än en gång sitter jag här och ska sammanfatta mina
tankar efter en konferens. Vilka dagar vi haft!! Jag
grät av glädje och tacksamhet på söndagen för alla
välsignelser som Gud slösade på oss.
Vi tackar vår vän Arul Anketell för hans undervisning som var djup och innerlig, inspirerad av Gud
och den Helige Ande. Ingen kan nog läsa om Jesus
som Guds Lamm utan att bli påmind om sanningarna som Arul framhöll. Vid avslutningsgudstjänsten,
som handlade om Lammets bröllop, hade Arul förberett att Halleluja-kören i Händels Messias skulle
spelas och det blev starkt.
Camilla Bagler och hennes pianist Agneta Forsberg förstärkte medvetenheten om Guds närvaro i
mötena med sin sång och musik. Sista sången på
söndagen, ”Min Gud tillhör äran” blev till ett crescendo och ett stort tack till Gud för allt Han gjort
och fortfarande gör ibland sina barn. Tack Camilla
och Agneta för underbar sång.
Vi var så glada för alla som kommit från de nordiska länderna, nio från Norge, tre från Danmark
och två från Finland och med alla ni svenskar blev vi
faktiskt 55 personer. Flera av de äldsta bland våra
medlemmar var med och det kändes gott men vi
gladdes också åt att flera yngre var med för första
gången. Det bådar gott för framtiden. Den gemenskap vi känner med varandra över ålders- och landsgränser är värdefull och har fördjupats under åren.
Morgonbönerna blev nordiska då den ena leddes
av Klara Lie från Norge och den andra av Marike
Römer och Kejio Niemenen från Finland. Keijo som
varit sjuk p.g.a. utbrändhet under mer än 13 år har
upplevt Guds beröring flera gånger och nu den sista
tiden har han börjat dansa lovsångsdans med flaggor. Han som inte tyckt om lovsång, fick nu hela
konferensen denna morgon att ta en flagga och visa
sin glädje och tacksamhet inför Gud. Gud gör under
än i dag!
Klara ska tillsammans med sex andra seniorer
resa till Uganda nu i september för att undervisa i
själavård, hälsoarbete, hiv-aids etc. På söndagen
hade vi en förbönsstund för henne och vill gärna
komma ihåg henne i våra böner dessa månader.
På lördagskvällen fick vi följa med dr. Lennart
Karlsson till Sydafrika och se och höra om det arbete bland 2 600 föräldralösa barn som Linnea, hans
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fru, och han är involverade i. Han har också varit initiativtagare till ett hospice i White River-området
som vi skrivit om förut. Vi kunde som tack samla in
en stor gåva till dem för deras fortsatta arbete och ber
om Guds rika välsignelse över dem.
Vid årsmötet valdes en ny ledamot in i styrelsen
efter Björn Oddmar, som drabbats av ohälsa. Carina
Granström från Stockholm går in på ett år. Vi hälsar
Carina varmt välkommen i det arbetet.
Eivor Niklasson fungerade ju också i år som tolk
och vem skulle vi kunna få som är bättre än Eivor.
Tack för att du ställer upp med din kunskap som är
ovärderlig! Ingegerd Carlsson, vår förre ordförande
läste några av sin man, Eriks, tänkvärda dikter vid
söndagens gudstjänst.
Erasmia Grim, Sydafrika, hade skickat hälsningar till konferensen. Vid hemkomsten hade
jag ett e-postbrev från presidenten i HCFI, dr.
George McDonald. Jag har översatt det och ni
kan alla läsa det på annat håll i tidningen.
Till sist vill vi ge en stor eloge och tack till
Lisbeth Gustavsson och övrig personal på Gullbrannagården. Platsen är ”inbedd”, sa Lisbeth och
det kändes i atmosfären. Allt fungerade perfekt,
forts. sid 6
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Reflektioner efter årskonferensen

“

Vilken glädje att jag kunde få vara med på
SKSF:s årskonferens på Gullbrannagården
22-24 augusti. En sådan djupgående undervisning
från Bibeln, som dr. Arul Anketell höll, är sällan
man får uppleva. Man fick flera ”ögonöppnare”.
Kunde ana den stora betydelsen av Jesu uppgift
som Guds lamm. Kände förkrosselse och tacksamhet över att Jesus var lydig sin kallelse att ge sitt liv
för att återlösa människan från synden.
Eftersom jag är intresserad av citat lägger jag
ibland sådana på minnet. T.ex. nämnde Anketell
om, jag tror det var en pastor, som bad sina församlingsmedlemmar skriva en kort sammanfattande
mening om innehållet i Uppenbarelseboken. Det var
ett barn som skrev den bästa meningen, ”Lammet
vinner”. Barn hittar ofta kärnan.
En annan mening som fastnade var att Gud på
sin första arbetsdag med skapelsen sade: ”Varde
ljus”. Han vet att vi behöver ljuset, att det är livsviktigt för oss både andligen och lekamligen, och
tog det som sin första uppgift.
Det var även intressant och gripande att höra om
Linnea och Lennart Karlssons arbete bland de aidssjuka i Sydafrika, speciellt de föräldralösa barnen.
Hur man kände då fångades så bra av Camilla
Bagler i sången: ”Jag vill leva nära alla människor”,
men alla blir för många åtminstone för mig, så därför, kära Jesus, låt mig leva nära dig.

Anita Gustavsson, Axvall

“

Några reflektioner från Gullbrannagården i
Halland, där ett 50-tal nordiska deltagare varit samlade till SKSF:s årskonferens. Huvudtalare
var Arul Anketell, läkare och benådad bibellärare
från Sri Lanka. Hans tema var Se Guds lamm.
Han talade om den gudomliga romansen - Guds
kärlek till människorna i alla tider, från Adam och
Eva i första Mosebok till Lammets bröllop i
Uppenbarelseboken.
Det som grep mig djupast var hans beskrivning av några personer som fanns i närheten av
Jesus kors – hur de upplevde situationen och vilken effekt den hade i deras liv. T.ex. den ena
rövaren, som med en stilla begäran bad att Jesus
skulle tänka på honom när han kom i sitt rike.

Han fick löftet att samma dag vara med Jesus i
Paradiset – utan föregående undervisning, utan
dop och konfirmation eller församlingstillhörighet.
Eller officeren, som efter att ha utfört sin uppgift, upplevde mörker och jordbävning och utbrast:
”Denne var i sanning Guds son”. När ljuset återkom såg Jesus några av sina närmaste nedanför
korset. Där gav han Johannes en ny arbetsuppgift – att vara som en son och dra försorg om
Maria, Jesu mor. Maria fick sin belöning efter allt
som smärtat henne, hon fick en son i Johannes.
Jesus som hade blivit övergiven av sina lärjungar,
sitt eget folk och av Gud själv, hade ändå omsorg
om sina närmaste.
Josef från Arimataia, han som varit en rädd,
hemlig Jesu lärjunge, trädde fram inför Pilatus
och bad att få Jesu kropp för att ge den en värdig
begravning. Om han inte handlat så hade kroppen kastats i Gehenna, avskrädesplatsen utanför
Jerusalem, där man gjorde sig av med dödade
brottslingars kroppar.
Och Pilatus, hur upplevde han korset? Med
livslång ånger och självförebråelse? Han visste att
Jesus var oskyldig, hans hustru hade t.o.m. varnat honom för att befatta sig med fallet, ändå utlämnade han Jesus till att dödas. Varje gång vi
läser trosbekännelsen nämner vi den man som
inte vågade ta ställning för Jesus.
Jag kommer aldrig att kunna läsa påskens
budskap utan att bli påmind om Aruls undervisning på Gullbranna 2008.
Camilla Bagler och pianisten Agneta Forsberg sjöng och spelade med stor inlevelse och
följsamhet som harmonierade med och underströk helgens budskap.

Eivor Niklasson, Göteborg
Jesus ser till hjärtat
Markus 14: 3-9
Ett ord som fick en speciell betydelse för
mig under förmiddagsgudstjänsten på Gullbranna, var Jesu ord till dem som kritiserade kvinnan med balsamflaskan och gjorde henne ledsen.
I vers 8 säjer Jesus: ”HON GJORDE VAD HON
KUNDE”. Ett fantastiskt trösterikt ord för oss

“
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som har höga krav på oss själva och som får ta
kritik för saker som vi gör eller inte gör. Det vi gör
i kärlek till Jesus – vilket offer det än är ser han!

En deltagare

“

Förbundets årskonferens blev en av Herren
rikt välsignad helg. Mitt hjärta är fyllt av tacksamhet till Gud att jag kunde vara med. Gullbrannagården är en fantastisk plats med god mat
och fina omgivningar.

Dr. Arul Anketell undervisade från Bibeln på
ett sätt som gick rakt till hjärtat. Han utmanade
oss att tillämpa ordet i våra egna liv i vår tid.
Camilla Baglers sång förmedlade gudsnärvaro
i våra samlingar. På toppen av allt detta upplevde
jag en underbar gemenskap mellan oss som var
där.

En tacksam deltagare

”IGullbrannagården
himlen är allt och
perfekt
utom man
Jesus
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hur kommer
dit?
som har ärr från korsfästelsen!”
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1. I Mos 4:1-15
tas för första
gången upp offrandet av blod.
Adress: Gullbrannagården, 310 31 Eldsberga, tel. 035-421 80
2. Abraham får befallningen att gå till Moria berg och offra sin son Isak.
Hemsida: www.gullbrannagarden.se
Isak frågade: ”Var är lammet?” och Abraham svarade att Gud skulle förse med offer.
3. Vid den första påsken, 2 Mos. 12, fick blodet en livsavgörande betydelse.
Blodet från ett lamm som ströks på dörrposten räddade livet på många unga söner.
Utan blod kommer Guds dom.
4. 3 Mos. 16 talar om den stora försoningsdagen då översteprästen fick gå in i det allra
heligaste med blod som bringade försoning åt sig och hela folket.
5. I Jes. 53 finns profetian om det lidande Guds lamm som inte ens öppnade sin mun och
vilka konsekvenser Jesu död skulle få.
6. I Joh.1:29 pekar Johannes på Jesus och säger: ”Se Guds lamm som borttager världens
synd”. Synd hade fört död in i världen, men nu kom Jesus för att ta bort synden.
7. Vi har blivit köpta inte med silver och guld utan återlösta med Jesu blod som pant.
8. I Upp.5 ser Johannes en bokrulle men ingen fanns, varken i himlen eller på jorden eller
under jorden, som var värdig att öppna den. Och Johannes grät häftigt. Men en av de äldste
säger då: ”Gråt inte. Se han har segrat, lejonet av Juda stam…. Han kan öppna boken.”
Då ser Johannes ett lamm och det såg ut att ha blivit slaktat. Lammet var värdigt.
Här säger Arul: ”I himlen är allt perfekt utom Jesus som har ärr från korsfästelsen”.
9. Upp.19 talar om Lammets bröllop. Här sjungs Halleluja-sången som ett segerjubel i
himlen och bruden görs sig redo. ”Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid”.
10. I Upp.21-22 nämns Lammet 7 gånger. Lammet har tagit bort all världens synd och är
därmed en ”vinnare.”
Applikation: Låt Johannes vara vårt föredöme genom att vi pekar på och vittnar om Jesus.
Må Gud resa upp ett kristet förbund som får andra att söka Jesus. Varje väckelse är som en
generalrepetition inför Lammets bröllop.

Barbro Fritz
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Barbro Fritz, huvudtalaren Arul Anketell och tolken Eivor Niklasson.

Camilla Bagler sjöng till Agneta Forsbergs ackompanjemang.
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Hälsning till konferensen från HCFI:s president dr. George McDonald
Sänder mina varma hälsningar till deltagarna på SKSF:s konferens. Ni har ett underbart tema: ”Se
Guds Lamm”. Jag ber att den Helige Ande ska ge alla på konferensen en sådan blick på Jesus att de
själva och deras arbetsplatser, blir förändrade till Hans ära.
Sverige var det första icke engelsktalande landet som Francis Grim besökte. Med tanke på ert konferenstema är det anmärkningsvärt att Francis såg och blev imponerad av dessa ord skrivna över ett
kors i en kyrka i Göteborg, ”Se Guds lamm som borttager världens synd”. Francis kommentar var:
”Detta var verkligen ett budskap för hela Sverige och för resten av världen”.
Kärleksfulla hälsningar

George McDonald

Marike presenterar Keijos lovsångsdans med flaggor.

Norska konferensdeltagare med svenska vänner.

Linnea och Lennart Karlsson.

forts.fr sid 2

maten var utsökt och flera sa att här kan vi vara
fler gånger. Så vi kanske återkommer.
Tack till var och en som kom! Ta med dig ett
vittnesbörd till vänner och kollegor om vad Jesus
betyder för dig och har du upplevt något gott i
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gemenskapen så sprid kunskap om SKSF också.
Vi vill gärna ha kontakt med fler kristna i vårdsammanhang. Ni behövs!
Varma hälsningar,

Barbro Fritz

Årsberättelse för Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund 2007
På framsidan till sista numret av Hälsning 2007 är
ordet från Ps 121:1-2 citerat: ”Jag ser upp mot
bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord”.
Gång på gång möter vi svårigheter i våra liv och
lika ofta upplever man; till vem skulle jag gå om
jag inte hade Gud som min hjälpare.
Vårdpersonal möter dagligen människor i behov av hjälp, av fysisk, psykisk, social och andlig
karaktär. De andliga behoven är många gånger
de mest undanträngda och kanske de djupaste.
SKSF vill både uppmuntra och vara ett stöd för
den kristna vårdpersonalen att med frimodighet
också ge andlig hjälp till en behövande vårdtagare.
Årskonferensen 2007 hölls på Trunnagården
i Orsa. Det var också 55 år sedan SKSF bildades.
Vi hade den stora glädjen att ha Erasmia Grim,
Sydafrika, maka till framlidne Francis Grim,
grundaren av Healthcare Christian Fellowship,
ibland oss. Vi vet att Sverige har ett stort rum i
Erasmias hjärta och det var ett verkligt privilegium att ha henne hos oss. Rigmor Holst talade
över ämnet Helande för hela människan. Hon
tryckte också på vikten av att ha en fungerande
vardagstro, att se och uppmärksamma en medmänniskas problem och behov. För sång och
musik ansvarade Tomas, Sandra och Martin
Holst.
Vid påsktiden kom Marike Römer och Keijo
Niemenen från Finland på besök. En samling
hölls på Lindgården i Jönköping där Keijo, som
är läkare, talade om sina erfarenheter av utbrändhet under 12 långa år.
22 september hade SKSF och den Kristna
personalgruppen på Kärnsjukhuset i Skövde en
gemensam undervisningsdag om Palliativ vård.
Medverkande var ett team från Göteborg bestående av läkarna Johan Holmdahl och Gunnar
Eckerdal, och sjuksköterskan Ingela Henoch som
disputerat i ämnet lungcancer och andnöd. Alla
knutna till Bräcke helhetsvård. 50 personer kom,
lyssnade och lärde mycket om vården av döende
patienter.

En annan samling där SKSF var inbjuden
hölls i Aneby med medverkan av f.d sjukhuspastor MayStina Kylberg, dr. Lennart Karlsson,
Sydafrika och Britt Wernerskog. MayStina och
Britt var med på invigningen av en tillbyggnad på
ett hospice i White River, Sydafrika, och visade
bilder från detta. Dr Karlsson talade om aidssituationen och dess konsekvenser med alla
döende och föräldralösa barn.
Sista helgen i april deltog Margréth Jansson
och Marianne Karrman i en konferens i Vilnius,
Litauen, anordnad av bl. a. Kristna läkare och
Medicinares förening i Östeuropa och Healthcare Christian Fellowship International. Brodern
till den ungerske läkaren Gabor Györi, initiativtagare till undervisningsmaterialet ”International
Saline”, informerade om strategin kring ämnet.
Detta handlar om hur man som vårdpersonal
vittnar om sin tro. I november var dr Györi inbjuden till Fredrikshamn att undervisa representanter från de nordiska länderna. Margréth Jansson
var med från Sverige.
Barbro Fritz, i egenskap av kontaktperson för
Norden, deltog i oktober i en ledarkonferens i
Drakensville, Sydafrika, anordnad av HCFI.
Styrelsen har under året bestått av 6 ordinarie
ledamöter, Barbro Fritz, ordförande, Margareta
Kjellerstedt, vice ordförande, Inga-Maj Filipsson,
sekreterare, Marianne Karrman, Björn Oddmar
och Margréth Jansson. Suppleanter har varit
Barbro Svensson och Irene Skagerö. Inga-May
Nilsson är adjungerad kassör. Ragnar Vårbrant
har varit revisor och revisorssuppleant Kerstin
Hult.
Tidningen Hälsning utkom med 4 nummer
även 2007. Ingrid Rydell blev invald i redaktionen. Sune Jäderberg, på Textorama, Tranås,
är värd ett stort tack för mycket god hjälp.
Stort tack till alla kära vänner för stöd i bön
och med gåvor. Låt oss inte förtröttas!!
För SKSF:s styrelse

Barbro Fritz, ordförande
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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:

Bed för:

-

- alla deltagare som blivit berörda att de får bli
vittnesbärare om Jesus försoningsverk
- SKSF och den ”nytändning” som upplevdes,
att den kan spridas vidare, särskilt till den yngre
vårdpersonalen och studenter
- välsignelse över styrelsen, särskilt Carina som
ny ledamot
- Klara Lie med vänner under deras Ugandavistelse
- SKSF:s ekonomi, om större ansvar från oss
medlemmar

-

en mycket välsignad konferens
dr. Arul Anketells andeledda undervisning
berikande sång av Camilla och Agneta
Lennart och Linnea Karlssons arbete bland
föräldralösa barn
den underbara gemenskapen vänner emellan
från de nordiska länderna
nya vänner som deltog
att Keijo och Marike kunde vara med och för
helande i Keijos liv
Gullbrannagården och vad den får betyda för
människor i många sammanhang
Guds beskydd på alla resor vid konferensen

Viktig information
till alla medlemmar i SKSF

Summa:

14 505,00

Utgifter 2 kvartalet 2008
Hälsning
Avgifter Plusgirot
Porto, telefon, papper
Annonser
Gåva till Klara Lie m fl

15 197,00
114,00
349,00
1 275,00
1 413,00

Vi hade ett ekonomiskt underskott
på 12 000 kr under 2007 –
och det har ökat under 2008.
Vi har ju en frivillig summa som medlemsavgift,
som betyder att du själv avgör storleken på gåvan.
Därför vädjar vi till alla att vara med och bidra.
Varför inte använda postgirotalongen i varje
tidning,4 ggr/år och ge kontinuerligt.
Det skulle betyda så mycket för vår förening.
Vi är ju med i HCFI, alltså internationellt och
dit har vi också förpliktelser.
Tack för vad du vill göra.
Gud älskar en glad givare!

Summa:

18 348,00

SKSF:s styrelse

Vi tackar för gåvor
Inkomster 2 kvartalet 2008
SKSF
HCFI

12 855,00
150,00

Önskar någon få kopia på SKSF:s ekonomiska redogörelse för 2007, kontakta
ordförande Barbro Fritz.

