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2009 57:e årg

Välkommen till Hjälmargården!

Årskonferens 8-10 maj

Tema:
Kristen i vården – vad är vår värdegrund?

Ur innehållet: Ett träffande budskap om Gud och det onda s 3

Ordföranden har ordet
Återigen sitter jag här för att skriva en hälsning till
er alla kära medlemmar i SKSF.
Januari månad brukar vara lång men i år har
den gått fortare än vanligt. Redan i början på året
fick jag en påminnelse från Gud själv att Han är
kärleken och vad som än händer så förändras inte
den. Guds kärlek är evig.
Det här kände jag att jag ville förmedla till er
också. Ni får ta er tid att läsa Åke Samuelssons
predikan. Åke är pastor i Fiskebäckskyrkan i
Västra Frölunda och höll den här på Svenska
Alliansmissionens Trettondagsmöte.
Gång på gång ställs man inför frågan som
Åke skriver: ”Hur kan det finnas en god Gud så
som världen ser ut?” Man ville ju så gärna ha svaret men det får vi inte i den här världen. Ett är jag
ändå säker på; att Guds fadershjärta blöder när
Han ser allt elände. Han bryr sig om varenda liten
människa, men många människor vet inte om det
eller vill inte veta av Gud.
Du och jag har fått ett uppdrag att ge sanningen om Guds kärlek vidare. Hur förvaltar vi
det uppdraget?
Vi vill också hälsa alla varmt välkomna till vår
konferens. Platsen är underbar, och vi tror att temat är rätt i tiden och kan ge stor behållning.
Kom och dela med dig av dina erfarenheter inom
vård och omsorg och i ditt kristna liv. ”Att ge” är
minst lika välsignat som att få. Varje människa
har sin livshistoria och vi kan dela med oss av
Guds välsignelse i våra liv.
Du finner också inbjudan till Danmarks och
Norges sjukvårdsförbunds årskonferenser. Vi vet
att gemenskapen ger oerhört mycket, så kom
med du också.
Ni som var med i Gullbranna förra året minns
att när vi lyssnat till Prof. Lennart Karlsson om
hans och hans fru Linneas arbete bland föräldralösa barn i Sydafrika samlade vi in över 6000 kronor till matpaket. Karlssons återvände i slutet av
oktober och i deras julbrev skriver Lennart att redan en vecka efter återkomsten distribuerade han
100 st.12½ kilos säckar med majsmjöl. De är
mycket tacksamma för alla gåvor så att de kan
fortsätta köpa ”överlevnadsmat” till 100 ”familjer” där det inte finns någon vuxen. Den siffran
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har ökat till 182 så nu finns det 82 familjer till som
behöver sponsorer. Kan jag och du göra något?
SKSF förmedlar gärna gåvor till sådana matpaket!
Från HCFI:s bönevecka i januari har vi ett intressant referat genom Inger Ebbesen, ledare för
KriSoS i Danmark. Det är på danska men vi tror
inte det blir några problem att läsa.
Erasmia Grim fyller 80 år den 16 februari. Vi
gratulerar!! På nyåret kom en hälsning från henne
till alla vänner i hela Norden. Hon tackade också
å HCFI:s vägnar för den gåva på 7 000 kr som vi
sände dem före jul.
Just i pressögonblicket kommer två e-postbrev
från Erasmia. Hon skriver: ”Födelsedagsgåvan
har kommit fram och den ska jag använda till flygbiljetten till ledarkonferensen på Malaysia i oktober. Så Guds kärlek genom er, hans dyrbara redskap, kommer att göra min resa ännu mer
välsignad. Gud välsigne er!”
Varma hälsningar

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 6 maj 2009
Gåvor sändes till
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Plusgiro 13 87 37 - 2
Hemsida på Internet
www.kristenivarden.nu
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Håll blicken fäst på Gud
även när den skyms av tårar
Sammandrag av Åke Samuelssons predikan i
Allianskyrkan, Jönköping, Trettondagen 2009
En annorlunda tjuv
En man konfronterade en judisk rabbin:
-- ”Er Gud är en tjuv! Det står ju skrivet att er Gud
tog ett revben från Adam när han sov och gjorde
av det en kvinna.”
”Låt mig besvara frågan på följande sätt”, säger rabbinen. ”En tjuv bröt sig in i mitt hus om
natten. Tjuven stal ett silvermynt och lämnade ett
guldmynt i stället. Kan den tjuven ställas inför rätta?”
”Nej, må sådana tjuvar besöka oss varje natt”,
svarade mannen.
”Var det inte på samma sätt för Adam”, sa
rabbinen och fortsatte: ”Han förlorade ett revben
och fick en livskamrat!”
Tomhet och meningslöshet
Man blir lätt besviken på Gud.
- I veckan före jul fick jag ett telefonsamtal, en
gråtande mamma. Hennes son hade tagit livet av
sig. Han hade i sin förtvivlan hängt sig i en lekpark i Mölndal. Sonen var 18 år gammal.
Hon visste inte vart hon skulle vända sig. Men
hon hade varit på barnens skolavslutningar i
Fiskebäckskyrkan. Jag var den ende prästen hon
kände på något sätt.

- Hon firade sin 40-årsdag ihop med sina vänner för ett år sedan. Och livet såg ljust ut. Så fick
hon beskedet om sin cancer och nu kämpar hon
för att kunna äta själv. Doktorn säger att nu kan
vi inte göra mer.
- Två dagar före jul i ett radhus i Fiskebäck böjer sig en man ner framför spisen för att se om
köttet är färdigt i ugnen. Han säger till sin fru att
han känner sig svimfärdig. Hon hjälper honom
till en stol och han dör i hennes armar. Han var
60 år, omgiven av barn och barnbarn.
Jag står där i hallen med församlingens blomma.
Varför? Hurdan är Gud när det drabbar så? Hur
ska jag åter kunna bedja?
Gud sjösätter sin räddningsplan
I den kristna tron finns många delar som är viktiga: Tio Guds bud, det dubbla kärleksbudet, den
gyllene regeln, att gå på gudstjänst, att gifta sig,
att ta emot nattvarden, att fira jul etc.
Allt detta är så viktigt, men vad är det viktigaste?
Om man ska bygga en båt. Vad börjar man
med? Jo, man börjar med skrovet. Det som ska
bära upp hela båten.
Vad är själva skrovet i den kristna tron? Skrovet är Guds kärlek! SOM BÄR UPP ALLT.
Forts. sid 6
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Välkommen till SKSF:s årskonferens 8-10 maj 2009
Plats:

Hjälmargården, Läppe, belägen ca 9 km från Vingåker, 5 mil från Örebro
Adress: Läppe, 643 95 Vingåker, tel. 0151-730 980

Tema:

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

Medv.:

Sjukhuspastor Clas Olsson, Skara
Sång: Selma Lundqvist, Örebro
SKSF:s styrelse m.fl.

Program
Fredag:
kl. 16.00 Ankomst, registrering
kl. 17.30 Kvällsmål
kl. 19.00 Kvällssamling med vittnesbörd från
deltagare. Förbön Sång av styrelsemedlemmar
Kvällskaffe
Lördag:
kl. 8.00 Morgonbön
kl. 8.30 Frukost
kl. 10.00 Årsmöte
Fruktpaus
kl. 12.30 Lunch
kl. 15.00- Kristen i vården. Etiska aspekter.
17.00
Undervisning och samtal, Clas Olsson
Em.kaffe

Söndag:
kl. 8.00 Morgonbön
kl. 8.30 Frukost
kl. 10.00 Gudstjänst.
Clas Olsson och Selma Lundqvist
kl. 12.00 Lunch
Avslutning i samband med lunchen

Kostnad, mat och logi fre-sön

Kallelse till SKSF:s årsmöte

Enkelrum
1 490 kr per person
Dubbelrum
1 190
”
Flerbäddsrum
1 090
”
Helpension enkelrum 1 114
”
Sänglinne och städning ingår

Tid: 9 maj 2009 kl. 10.00
Plats: Hjälmargården, Läppe.

Anmälningsavgift
Studenter
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kl. 17.30 Middag
kl. 19.00 ”Den andliga vården på sjukhus”,
en sjukhuspastors erfarenheter,
Clas Olsson.
Sång: Selma Lundqvist
Kvällsskaffe

200 kr
50 kr

Sedvanliga förhandlingar.
Välkommen!
SKSF:s styrelse

Medverkande
Clas Olsson

Clas Olsson, Skara har varit sjukhuspastor på Kärnsjukhuset i Skövde i 22 år fram till
2003. Dessförinnan var han pastor i Svenska Missionskyrkan sedan 1961 med 20 år i
församlingstjänst. Under 1970-talet fördjupade han sig i själavård och diplomerades till
psykoterapeut i St. Lukasstiftelsen. Clas har gått St. Lukas handledarutbildning och
deltagit i flera kurser i kris- och katastrofmedicin. Som sjukhuspastor har han fördjupat
sig i etiska frågeställningar. Har arbetat med etikgrupper på Kärnsjukhuset och undervisat i vårdetik på Högskolan. Även efter pensioneringen är han engagerad i handledning,
föreläsningar och samtal.
Selma Lundqvist

Selma Lundqvist tillhör Betelkyrkan i Örebro där hon leder lovsång
och är aktiv i kören och med solosång. Hon växte upp i Österfärnebo
i en mycket musikalisk familj. Började spela piano som 5-åring.
Har studerat vid Musikhögskolan i Stockholm, musikterapilinjen.
Selma har arbetat med musikterapi för handikappade sedan
1970-talet fram till 1998 och också varit församlingsmusiker.
Hon komponerar egna sånger, både text och musik, och har även
tonsatt dikter och bibelord.
Hur tar man sig till Hjälmargården?

Var ligger Gullbrannagården och hur kommer man dit?

Med bil, se kartan. Man kan också åka
tåg
till Örebro
och sedan
buss
721infarten
till
Gården
ligger ca13
km från
södra
till Halmstad. Kör väg 117 mot Markaryd,
Läppe.
vid Eldsberga avtagsväg till höger, väl skyltat Gullbrannagården
Eller
ta tåg
till Vingåker
och därifrån
Tåg från
Stockholm
till Nässjö,
byte till Halmstadståget.
buss
401 till
Swebuss
ochLäppe.
tåg från Oslo, Göteborg och Malmö till Halmstad.
Hjälmargården
ligger vidordnas.
ändstationen
Hämtning vid stationen
i Adress:
Läppe. Gullbrannagården, 310 31 Eldsberga, tel. 035-421 80
Hemsida: www.gullbrannagarden.se

Inbjudan till konferenser i våra grannländer
KriSoS i Danmark hälsar oss välkomna till sin årskonferens i Odense 20-21 mars 2009.
Tema: ”Ban Herrens vej”! Hvordan gör vi det i Social-og Sundhetssektoren?
Talare blir Klara Lie, tidigare ordförande i KFH i Norge.
KFH i Norge kommer att ha sitt landsmöte på Bibelskolan i Grimstad 25-28 juni 2009.
Mer information i nästa nummer av Hälsning
För mer information och ev. samåkning kontakta Barbro Fritz, tel. 0380-402 46
eller via e-post barbrofritz@telia.com
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”Kärleken kommer från Gud…Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har
älskat oss” 1 Joh. 4:7-11.
Om inte den finns blir det bara lösa delar som
sjunker till botten.
Har du tänkt på att frågan som alla ställer idag
är: ”Hur kan det finnas en god Gud så som världen ser ut?” Den frågan finns inte i Bibeln.
Det finns ett fundament i Bibeln som inte kan
ändras. GUD ÄR GOD!
Bibelns personer ställer frågan annorlunda.
De säger: ”Hur ska jag förstå att Gud är god när
detta händer?”
Jesus säger: Fadern själv älskar er! Joh. 16:27
När tjuven bryter sig in då tar han det som är
mest värdefullt. Han försöker ta ”tilliten till
Fadern” ifrån oss. Den onde vill ta vissheten om
Guds kärlek ifrån oss. Blir det en reva i skrovet så
tar båten in vatten. Det måste åtgärdas för att inte
hela båten ska sjunka. Det är viktigt vem vi lyssnar
på; den som älskar oss eller den som vill göra oss
illa.
Vad händer med mig om jag vet att
någon tycker om mig?
Vi vänder så lätt upp och ned på verkligheten. Vi
tror att Gud inte bryr sig om oss, fastän det är vi
som inte bryr oss om honom.
När den förlorade sonen återvänder till sin Far,
så måste han inte plädera för sin sak för att bli
mottagen som son. Fadern har hela tiden väntat
och längtat efter honom.
En berättelse: Säg att du befinner dig i Berlin
en sen höstkväll. Efter en trevlig kväll hos några
vänner ska du tillbaka till ditt hotell, men du är osäker på vägen. Far i huset erbjuder dig att sova
över till nästa morgon. Men du beslutar dig för att
ge dig iväg. Du hittar inte, och du känner dig förföljd och rädd.
Efter en timmes irrande ropar någon på dig
och du finner till din glädje att det är din vän, sonen i huset som varit orolig för dig och vill erbjuda sin hjälp att hitta vägen hem. Men du vill inte
erkänna att du inte hittar, säger att du klarar dig
själv. Du gissar dig fram och flera hotfulla personer dyker upp.
En vän som varit på samma ställe den kvällen
erbjuder sig att följa dig hela vägen hem. Han är
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vän till familjen och skulle med glädje gå en omväg
för din skull. Men du avböjer även hans hjälp och
till slut sitter du ensam och gråter på en parkbänk,
övergiven och förtvivlad.
”Varför har jag fått detta straff?”
Synd är att inte bry sig om Gud. Och det är
inte Gud som straffar synden, den straffar sig
själv.
Gud erbjuder sig att vara din Fader, din trygghet. Avvisar du honom blir du rädd och ängslig.
Han erbjuder sig att vara din broder, han vill
ge dig sanning och mening, han vill själv vara ditt
liv. Om du inte släpper in honom blir du frustrerad
och besviken, ditt liv blir meningslöst och dött.
Gud erbjuder dig sin Ande, för att ge dig gemenskap. Tar du inte emot honom känner du dig
ensam och isolerad.
Vem är det då som straffar vem? Synden får ta
sina konsekvenser.
Gud straffar inte synden, den straffar sig själv!
När jag hade opererats för min cancertumör,
tyckte jag att livet var orättvist. Varför just jag?
Men så visste jag att min familj älskade mig
och väntade på mig. Vilken kraft det gav!
Om nu Gud har bevisat sin kärlek genom
Jesus och jag har satt min tilltro till det, då ser jag
allt som händer mig genom kärlekens glasögon.
Om min fru, Lotta, kör emot garagedörren
och repar upp sidan på bilen så kan jag tänka att
hon är en ond kvinna. Fly från henne. (Nu gör ju
Gud inga misstag, men förstå min tanke).
Men nu har vi mer saker än bilen ihop. Vi älskar varandra och det betyder mer än en bil.
Min tro på Gud vilar inte på att jag får allt jag
vill ha, utan på att Fadern har sagt att han älskar
mig.
Är Gud en tjuv eller en livskamrat för dig?
En sångvers jag ofta stavat på är:
Motgångar möter mig, aldrig du stöter mig
bort från din goda och heliga famn,
Människor glömmer mig,
Herre du gömmer mig
Intill Ditt hjärta och nämner mitt namn.

Åke Samuelsson

Europeiska böneveckan i Wales
5-10 januari 2009
Kære venner,
Absolut anbefalelsesværdigt.
Jeg var meget spændt, har aldrig deltaget i en prayerweek før. Hvad var det for noget? Er det en
uges forbøn for Europa og hvordan?
Jeg havde mødt 2 af de 28 deltagere, men dejlige søstre og brødre i Kristus, mødte jeg. Jeg vil sige,
dét var en form for retræte, som jeg ikke tidligere har prøvet, men meget fint med en blanding af undervisning, fællesskab omkring bøn og lovsang med tid til stilhed og oplevelse af de skønne omgivelser,
samt mulighed for udveksling og gode samtaler.
Selve retræten fandt sted på et smukt beliggende, Llangasty Retreat House ved en sø ca. 80 km nord
for Cardiff i BreconHills, Wales.
Vi begyndte med en stille dag i bøn & faste, der sluttede med masser af lovsang efter middagen om
aftenen. De næste dage var der undervisning i bøn med Conrad Lamdon. Han sagde bl.a.: Bøn er det
letteste i en kristens liv, men også det mest misforståede. Gud har bundet alt i sin relation til os, op på
bøn: 2.Kor.19+20:”Fordi du be´r, har jeg hørt”. Han ønsker vi skal bede, fordi Han ønsker fællesskab
med os og dermed vores tillid. Bøn er ikke statisk, vi er nødt til at være aktive – se op, bede Gud om at
handle og lytte. Gud går altid sammen med sit folk. Han vil ikke gore noget uden at vi be´r Ham.
Jesus gik som en mand med Gud. Han fasttømrede Guds rige på jorden gennem bøn. Det skal være
naturligt at tale Guds Ord, der har det, der skal til for at skabe tro. Forbøn er en tjeneste for hele kirken,
et kald for alle.
”Jeg kan ikke gøre det p.gr.a. min synd, men du kan”. Gud leder os til at spørge på rette måde. Tro
er afhængigheden af Gud, når vi be´r. Det var en berigende lære, vi fik.
Torsdag og fredag var ”dele-med–hinanden” dage, hvor der var meget at fortælle om, hvad der foregår i de forskellige regioner. Bl.a. Corinne fra Schweiz, der fortalte om hvordan, hun har fået en gruppe skolebørn til at besøge de syge, tilbyde deres tjeneste og de har gaver med til sygeplejerskerne på det
lokale sygehus. Det er så enkelt at plante et trosflag og så lade Gud om resten, sagde hun. For hver enkelt leder, var der efterfølgende forbøn for den enkelte region og HCFI’s arbejdere der.
Kærlig hilsen Inger Ebbesen, leder for KriSoS

Vi tackar för gåvor
Inkomster 4:e kvartalet 2008
SKSF, gåvor
16 285,00
HCFI, gåvor
1 100,00
Summa:

17 385,00

Utgifter 4:e kvartalet 2008
Hälsning
Avgifter Plusgirot
Porto, telefon, papper
HCF Norden

15 676,00
111,00
769,00
3 000,00

Summa:

19 556,00

En stor bukett röda rosor med de
Varmaste Lyckönskningar till
Erasmia Grim som den 16 februari
fyllde 80 år
SKSF har sänt en penninggåva och vi hade
även telefonkontakt med henne den dagen.
Erasmia hälsar att Sverige och vännerna
i SKSF har ett speciellt rum i hennes hjärta.
Vi önskar henne Guds rikaste Välsignelse!!
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B-POST
Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Tacka för:
- Guds kärlek som är evig
- alla välsignelser Gud slösar på oss
- vår vän Erasmia Grim och önskan om välsignelse på 80-årsdagen
- bönesvar vi fått
- bönesvar vi väntar på
- allt gott arbete som utförs inom vård och
omsorg
- det arbete som Linnea och Lennart Karlsson får
utföra

Bed för:
- vår konferens på Hjälmargården, medverkande och deltagare
- ökad förståelse för etiska värderingar och dess
konsekvenser för vårdpersonal
- Danmarks och Norges konferenser
- oss kristna att vi vågar vittna om Guds kärlek till
vår omgivning
- en andeutgjutelse över vårt land som kan leda
till skördetid för Guds rike
- Karlssons i Sydafrika, om hälsa och krafter för
fortsatt gärning

Anmälan till SKSF:s årskonferens 8-10 maj 2009 på Hjälmargården
Namn:………………………………………….......................................................................
Adress:………………………………………………………………........….........................…...
.............................................................................. Tel………………..........................……
Ankomst ........................

med q Bil

q Buss q Tåg

Avresa: ………......……..........
Önskar
q enkelrum

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

q dubbelrum
q flerbäddsrum

Kan dela rum med:...................................................

Anmälan sändes till SKSF:s exp., Västerlånggatan 22, 578 33 Aneby senast den
22 april 2009. Anmälningsavgiften sätts in på SKSF:s plusgiro 13 87 37-2
Mer info kan erhållas på tel 0380-402 46 el e-post barbrofritz@telia.com el. tel. 036-204 58

