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Därtill äro vi födda
Det finns blott ett som är svårare
än att tro på Gud
– att inte tro på honom.

Det finns blott ett som är mörkare
än den stjärnlösa natten
– att inte vänta på morgonrodnaden.

Det finns blott ett som är större skam
än att falla
– att inte resa sig igen
när man fallit.

Därtill äro vi födda –
att vandra i ljuset
och tro på ljuset.
Ur En enda fast punkt av Nils Bolander

God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare!

Ordföranden har ordet
Advent och jul, två ord som rymmer så mycket
av förväntan, förberedelsearbete, glädje men för
en del också oro och ångest; hur ska det bli i år?
Familjer med missbruk, familjer med osämja och
nu alla som drabbats av varsel. Mycket ser mörkt
ut. Jesus kom för att ge människan något att leva
för. ”Därtill äro vi födda – att vandra i ljuset och
tro på ljuset”, skriver ju Nils Bolander. Som kristna
har vi något att erbjuda våra medmänniskor, tron
på Jesus, en tro som bär i livets alla förhållanden.
Dr Arul Anketell har skrivit och tackat för den
fina gemenskapen under konferensen på Gullbrannagården. Hans hälsning till SKSF från Haggaj,
just när vi slutat vårt årsmöte, var ett stark tilltal
från Gud med uppmuntran till oss. Låt oss meditera över det. Han är med oss och vill använda oss! Låt oss inte vara rädda utan frimodigt gå
hans ärenden. Då kan SKSF få bli till ännu större
välsignelse i framtiden än det varit hitintills.
Styrelsen har haft en samling och vi planerade
för vår årskonferens 2009. Den blir, som du kan
läsa om, på Hjälmargården utanför Vingåker, en
underbar plats vid Hjälmaren. Talare blir Claes
Olsson, som varit sjukhuspastor i 22 år i Skövde,
och därmed har stor erfarenhet från den andliga
vården på ett sjukhus. Vi kommer också att ta
upp etiska frågor som ju alltid är lika brännande.
Det är med ett visst mått av spänning som man
planerar för en konferens. Man vill att ämnet ska
vara något som attraherar men också att gemenskapen med annan kristen vårdpersonal ska ha
en dragningskraft. Vi behöver varandra och den
uppmuntran som det ger att vara tillsammans.
Så bestäm dig redan nu att då ska jag åka.
I det här numret har vi med minnesord över
vännen Svea Wängborg i Bollnäs. Det känns tomt
att veta att hon inte finns bland oss längre. Flera
av våra äldsta medlemmar har fått flytta hem under året och vi tackar Gud för den insats de gjort
för Guds verk och den trohet de visat.
HCFI:s bönevecka 2009 hålls i Wales 5-10
januari. Varje år kommer ett mycket gediget program från HCF. I år är temat: Touching the
Throne, Influencing the Health Fields. Att vidröra
Guds tron – Ha en påverkan på vårdsektorn.
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Materialet utgår från bönen Fader vår som Jesus
själv lärde oss och där man mediterar över en
bön varje dag.
Bland böneämnen för dag 2 är kursen om
Saline solution som de nordiska länderna kommer att ha i Göteborg i september 2009. Bönen
är att kursen ska bli en verklig ”konservöppnare”
för välsignelser i hela regionen. Den bönen kan vi
stämma in i allihop. Var gärna med och bed
särskilt för HCF de dagarna. Vi vet att många,
många utöver världen ber för oss.
Bönegruppen i Jönköping har beslutat dela
på sig och bilda ett par grupper till. En ny grupp
har redan varit samlad ett par gånger. Det är så
glädjande att vi får med fler. Vi vet ju att förbön är
ovärderligt och att vi med våra böner kan sätta
Guds händer i rörelse. Vårt mål är ju att få igång
5 nya grupper. Vad kan du göra på din arbetsplats? Starta en bönetrio kanske? Hör gärna av
dig om dina planer så får vi be tillsammans för detta.
Till sist en önskan till er alla kära vänner om
en riktigt God och Välsignelserik Advent, Julhögtid och ett Gott Nytt År.

Barbro Fritz
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Se Guds Lamm!
Tema på årskonferensen
I förra numret av Hälsning fick vi ta del av en hel
del av Arul Anketells undervisning under SKSF:s
årskonferens på Gullbranna, och jag vill försöka
återge ytterligare något. Under lördagen talade
Dr Anketell med stor inlevelse om försoningens
innebörd och vad som hände under Jesu sex timmar på korset med utgångspunkt från Matt
27:45-56. Bl.a. talade han om Jesu rop till Gud:
Min Gud, min Gud, varför har Du övergett mig?
Det här är svårt för oss att förstå. För egen del
har jag tänkt att inte kunde väl Gud överge sin
Son, men Anketell menade, att när Jesus tvingades bära all vår synd blev Han så ett med synden
att det inte fanns möjlighet för Hans himmelske
Fader att kännas vid Honom längre. Den Helige
Ande, som är helt ren, kunde heller inte stanna i
Honom, Han var helt övergiven. På Golgata
fanns ingen nåd, vreden över synden fanns på
Golgata, därför, säger Anketell, tror jag att det
var mörkt i tre timmar.
Det fanns tre områden där Jesus var övergiven: Getsemane – alla lärjungarna lämnade Honom och flydde, Pilatus palats – Jesus fick ensam
ta emot frågor, hån och förakt, och slutligen på
Golgata där Jesus till och med blev övergiven av
sin Fader. Någon har sagt att hela världen är ett
Golgata för vi har alla övergett Honom. Inte bara
människor övergav Honom, mörkrets makter
attackerade Honom med all kraft. Men Jesus
gjorde ett utbyte på Golgata: Han tog vår synd
för att vi ska få rättfärdighet, Han blev övergiven
för att vi ska få gemenskap med Gud. Och det
största av allt: Jesus kom ut ur allt detta som en
segrare! Dr Anketell utropade flera gånger: It is
finished! Det är fullbordat! Utbytet är väl illustrerat i Barabbas, Jesus tog hans plats, och vi går fria

p.g.a. det Jesus gjorde på korset, och när vi inser
vidden av försoningen förstår vi att det finns inget
hopp utanför korset. Rom. 8:31-34. Se ruta nedan!
Vidare talade Arul Anketell om fyra personer
som var med vid Jesu kors, och för vilka korset
blev en vändpunkt i deras liv.
1. Maria från Magdala. Hon upplevde en total
livsförvandling och hon kom alltid att älska Jesus
för att Han gett henne återlösning och upprättelse.
2. Maria, Jakobs och Johannes mor. Hennes
värderingar förändrades. Det var hon som i själviskhet frågade Jesus en gång om hennes söner
kunde få platserna till höger och vänster om
Honom i himmelen. Vid korset upplevde hon ödmjukhet och kunde ställa saker på dess rätta
plats.
3. Maria, Jesu mor. Hon hade fött och fostrat
upp Jesus, men nu skulle Han återvända till himmelen som en i treenigheten. Liksom Jesus är
alla människors Frälsare, så blev Han från och
med nu även Marias Frälsare i stället för hennes
son. Däremot blev Johannes Marias son från den
här dagen.
4. Johannes. Korset blev en plats för ansvarstagande. Jesus överlämnade Maria och Johannes
till varandra och Johannes fick lära sig att ta ett
nytt ansvar. Han var nära korset och kunde ta
emot Jesu kärlek på ett rikare sätt.
Ja, det var en underbar undervisning om Jesu
försoningsverk som vi fick ta del av, och den kulminerade i söndagens gudstjänst när Arul Anketell talade om Lammets bröllop. Vi kände en försmak av himlen och en stor och ödmjuk tacksamhet
över vad Jesus har gjort för oss.

Inga-May Nilsson

På Golgata åstadkoms åtta viktiga saker:

1. Vi kan få syndernas förlåtelse

5. Döden besegrades

2. Frihet från syndens makt
6. Frihet från lagens fördömelse
3. Försoning mellan Gud och människor 7. Helande och helhet
4. Jesus övervann Satan
8. Församlingen grundades
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Ord av hopp från Dr Arul Anketell
efter årsmötet 2008
Haggaj 2:1-10
Under kung Dareios andra regeringsår, på tjugoförsta dagen i sjunde månaden,
kom Herrens ord genom profeten Haggaj:
Fråga ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua,
Josadaks son, och den rest som finns kvar av folket: Finns det ännu någon bland er
som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur?
Fatta mod, Serubbabel! säger Herren. Mod, överstepräst Josua, Josadaks son!
Mod, allt folket i landet! säger Herren. Till verket! Jag är med er, säger Herren Sebaot –
det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten – och min ande finns hos er.
Var inte rädda. Ty så säger Herren Sebaot:
Inom kort, mycket snart, skall jag skaka himmel och jord, hav och land.
Jag skall skaka om alla folk, de skall komma hit med sina dyrbarheter,
Jag skall skänka härlighet åt detta hus, säger Herren Sebaot.
Mitt är silvret, mitt är guldet.
Så talar Herren Sebaot. Härligheten hos detta hus skall bli större än den förut var,
säger Herren Sebaot. På denna plats skall jag ge er fred och välgång.
Så talar Herren Sebaot.
Kapitlet handlar om återuppbyggnaden av Jerusalems tempel och här finns den andra
utsagan från Haggaj som innehåller en uppmuntran till uthållighet, ty Gud har välsignelser
i beredskap för sitt folk.
Aruls hälsning gällde SKSF och han kallade det kommande året för” Guldkapitlet”,
den mest gyllene framtid med en härlighet större än den varit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Förakta inte att ingenting finns kvar av det gamla templet.
Bli starka, fatta mod.
Arbeta ”Till verket”, säger Herren.
”Jag är med er” är Herrens löfte.
”Min ande finns hos er”.
”Var inte rädda”.
”Jag skall skaka om himmel och jord, hav och land och alla folk”.
Budskap till kassaförvaltaren: Silvret och guldet är mitt.
Guds tilltal till sitt folk
”Härligheten ska bli större än den förut varit”.

SKSF:s årskonferens 8-10 maj 2009
på Hjälmargården, 1 mil från Vingåker, 5 mil från Örebro.
Hjälmargården ligger mycket naturskönt alldeles vid stranden av Hjälmaren
Talare:

Sjukhuspastor Claes Olsson, Skara, med 22 års erfarenhet av själavård vid Kärnsjukhuset i Skövde

Tema:

Kristen i vården -- Vad är vår värdegrund?
Etiska aspekter, vid ex. dödshjälp – Konsekvenser för vårdpersonalen

Kostnad: Från middag fredag kväll till och med lunch söndag
Enkelrum: 1490:- pp
Dubbelrum: 1190:- pp
Flerbäddsrum: 1090:- pp
Sänglinne och städning ingår
Årsmötet hålls lördag fm. Detaljerat program kommer i nästa nummer av Hälsning.

Varmt välkommen till en fin gemenskap!

HCFI:s böneretreat för Europa 5-10 jan, 2009
Plats: Llangasty Retreat House, Brecon Beacons, Wales
Tema: Touching the throne, Influencing the Health Fields
Kostnad för uppehälle: £ 200 + flygresan
Information genom Barbro Fritz, tel 0380-40246 el e-post: barbrofritz@telia.com
Den som önskar vara med i förbönen som omfamnar hela HCFI under den veckan och vill ta
del av böneguiden är välkommen att höra av sig till Barbro Fritz (se ovan)

Tacka för:
-

nya bönegrupper
nya medlemmar
vänner som nått sitt himmelska hem
Arul Anketells uppmuntran till SKSF vid årsmötet
gåvor som kommit och att fler känner ansvar
för ekonomin

Bed för:
- riksdagsmännen och -kvinnorna som ska rösta
om en ny äktenskapslag, att de kristna värderingarna får bli ledstjärnan i deras val

- alla som blivit varslade eller uppsagda på sina
arbeten
- företagare som också drabbas hårt
- dem som arbetar inom äldreomsorgen, bed om
ökad empati för, och kärlek till, dem de ska
vårda
- vårdpersonal på kvinnoklinikerna som kanske
måste göra avkall på sitt samvete vad gäller abortfrågan
- all annan vårdpersonal som har ett tungt och
stressigt arbete
- HCFI:s bönevecka i januari
- Konferensen på Hjälmargården 2009
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Minnesord
En av SKSF:s äldsta medlemmar, Svea Wängborg, Bollnäs, har fått flytta till sitt
himmelska hem. Vännen Kjell Norlin skrev minnesord i en lokaltidning och vi
saxar följande:
”Några få veckor efter sin 95-årsdag fick Svea Wängborg lämna sitt
jordiska liv. Hon har sagt att hon
tyckte livet varit rikt och hon kände
sig trygg inför uppbrottet.
…Alltifrån barndomen var hon engagerad i Missionskyrkans verksamhet med
söndagsskola och ungdomsläger och blev
medlem i Ovanåkers missionsförsamling
vid 17 års ålder. Kyrkan har varit en
mycket stor del av hennes liv på de olika
platser hon bott. Svea utbildade sig till
sjuksköterska i Falun och har förutom i
Falun tjänstgjort på många andra platser i Sverige, t.ex. Sollefteå, Hudiksvall
och Lidingö och slutligen i Bollnäs, där
hon arbetade inom äldrevården. Hon
var företagsam och hade även arbetat
inom sjukvård i Amerika. Dit reste hon
första gången med båt omkring 1950.
Hon var mycket omtyckt av medarbetare och patienter och hade ord om
sig att ”ingenting var besvärligt”. Särskilt
kännetecknande var hennes förnöjsamhet och hjälpsamhet. Hon tog gärna
hand om äldre människor, men ömmade
kanske särskilt för barn. På ett barnhem
i Lidingö tog hon en tid hand om missionärsbarn som p.g.a. skolgång inte
kunde följa med sina föräldrar till fjärran
land.
I början på 1950-talet var hon med
när sydafrikanen Francis Grim kallade
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till ett möte i Sverige, där han talade för
att sjukvårdspersonal behöver hjälpa
patienterna också andligt. Hon tog fasta
på hans tes att fler människor passerar genom sjukhusens dörrar än genom kyrkornas portar och blev därmed
en av pionjärerna och en verklig eldsjäl
inom Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
där hon startade bönegrupper. Hon var
troget med på dess möten där man bad
för personal och patienter. Svea var
också aktiv inom det internationella förbundet och arbetade en tid i Holland
där Healthcare Christian Fellowship hade
sitt Europacenter.
Från 1983, då hon var 70 år, gjorde
hon verklighet av en stor dröm. Hon
reste till Palestina där hon arbetade ideellt i flera perioder med att hjälpa
utvecklingsstörda barn på vårdhemmet
De fyra barmhärtigheternas hus i Betania på Västbanken. Utvecklingsstörda
var eljest illa sedda i den muslimska världen. De behövde mat, kläder och mycken
mänsklig kärlek.”
Vi är många i SKSF som minns Svea
med mycket stor glädje och tackar Gud
för vad Svea fått betyda för så många
människor och även vårt förbund. Vi
lyser Frid över hennes minne.

Stadgar för
Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund
§1
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund är en gemenskap för alla, som arbetar inom hälso- och
sjukvården samt för andra intresserade.
§2
Förbundets syfte är att
- väcka och fördjupa personlig tro på Jesus
Kristus
- medverka till att kristna värderingar tillämpas
i vården
- inspirera till böne-, bibel- och studiegrupper
- stimulera intresser för missions- och hjälparbetet i andra länder.
§3
Förbundet anordnar konferenser och gemenskapsdagar på olika orter, medverkar i veckokurser i aktuella ämnen samt ger ut en tidskrift.
§4
Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av sex ledamöter och två suppleanter,
valda i årsmötet. Ledamöter väljs för en tid av
två år. Årligen avgår tre av dessa. Avgående ledamot kan omväljas. Suppleanter väljes för en
tid av två år. Årsmötet utser två revisorer att
granska förbundets räkenskaper.

§6
Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet.
Kallelse sker genom tidskriften minst en månad
i förväg. Vid behov kallas till extra årsmöte.
Röstberättigad vid årsmötet är den som prenumererar på tidskriften och som genom förbön
och ekonomiskt stöd visar intresse för förbundets verksamhet.
§7
Verksamheten, liksom tidskriften, finansieras
genom frivilliga gåvor.
Tidskriftens adressförteckning fungerar som
medlemsmatrikel. Räkenskaperna avslutas per
kalenderår.
§8
Ändring av stadgarna kan endast ske på årsmötet med minst två tredjedels röstmajoritet.
§9
Om Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund skall
upplösas, fordras beslut därom med minst två
tredjedels röstmajoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie.
Vid eventuell upplösning skall, sedan alla
ekonomiska förpliktelser fullgjorts, den senaste
fungerande styrelsen besluta om användandet
av återstående tillgångar.

§5
Styrelsen utser inom sig en ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
Den senare kan utses utom styrelsen.
Firmatecknare, liksom redaktionskommitté för
tidskriften, utses av styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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B-POST
Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Hoppfulla ord inför det nya året
Överlåt det förflutna åt Guds barmhärtighet,
nuet åt Guds kärlek
och framtiden åt Guds beskydd.
Augustinus

Vi tackar för gåvor
Inkomster 3:e kvartalet 2008
SKSF
17 602,00
HCFI
175,00
Konferenser, inkl. kollekter
23 415,00
Gåvor till Lennart Karlssons arbete
6 768,00
Summa:

47 960,00

Utgifter 3:e kvartalet 2008
Hälsning
12 635,00
Avgifter Plusgirot
114,00
Porto, telefon, papper
643,00
Annonser
1 574,00
Gåvor till Lennart Karlssons arbete 6 768,00
Konferenser
14 912,00
Summa:

36 646,00

