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Vinterbön
Granen därute
som grönskar i snön
blir osökt, O Herre,
mitt hjärtas bön:
om aldrig min tro
bär en blomma skön
så låt den få leva
städsegrön!
Ur Dalar och förklaringsberg
av Eric S Alexandersson

Ur innehållet:
Reflektioner efter Saline-kursen i Göteborg s 3
Nytt nätverk för sjukvårdspersonal om medicinsk etik s 6
s

God Jul och Gott Nytt År önskar SKSF:s styrelse!

Ordföranden har ordet
I dag på morgonen när jag läste min lilla andaktsbok, En bra början, av Stig Abrahamsson står det
som överskrift för dagen ”Färg över livet”. Stig
skriver: ”Det finns inget som skapar sådan färg
över tillvaron som verklig Gudsgemenskap. Den
färgen flagnar inte av i höstrusket och novemberdiset, och den tål vardagens slit och möda.
Den innebär en inre tillfredsställelse och salighet,
som gör livet rikt och meningsfyllt under alla förhållanden. Även i november!”
”Min mun skall förkunna din rättfärdighet,
hela dagen din frälsning, ty jag känner inget mått
på den.” Ps. 71:15
Nog kan vi instämma i Stigs ord. Vilken nåd
att få ha Gudsgemenskap alla årets dagar och
dygnets alla timmar.
Saline-dagen i Göteborg
Vår kursdag om ”Saline-solution” var verkligt givande. Vi blev 30 deltagare, därav 6 från Norge,
2 från Danmark, Alet Uittenbogaard och hennes
man från Holland, Dr Gábor som undervisade
och resten 19 personer från Sverige. Inbjudan
hade ju gått ut också till KLM, föreningen Kristna
Läkare och Medicinare, och 9 läkare hade hörsammat den.
Undervisningsmaterialet var översatt till svenska
av Eivor Niklasson och inlagt på Power Point av
en ung kinesiska, Chrystal, som Eivor fått kontakt med genom kyrkan. De gjorde därmed ett
fantastiskt arbete. Handledningen går att få köpa
för 150:- om någon är intresserad.
Alet och Gábor hade en dialogundervisning
men vi fick alla delta i olika övningar.
Presentation av nya styrelsemedlemmar
Vi valde ju tre nya styrelseledamöter vid årsmötet
och de har skrivit en liten presentation av sig själva.
De bor på olika orter och den som vill kan därmed få kontakt kanske på lite närmare håll.
Nytt sjukvårdsnätverk
I tidningen hittar du också en artikel om ett nytt
nätverk för vårdpersonal som Ja till Livet är initiativtagare till. De etiska frågorna är aldrig lätta att
diskutera. Man behöver kunskap och även en
grundvärdering att stödja sig på. En sådan värdering är t.ex.det unika människovärdet.
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HCFI:s bönevecka i januari
Första veckan i januari är det som vanligt HCFI:s
bönevecka. I år kommer den europeiska veckan
att vara förlagd till ön Mors i Danmark och vännerna i KriSoS är värdar. Vi är 4 anmälda från
Sverige men skulle du vilja följa med så hör av dig
snarast till undertecknad.
Årskonferensen 2010
Så vill jag rekommendera dig att redan nu skriva
in datum för vår konferens 8-10 april 2010 i almanackan. Majorerna Mona och Björn Stockman
från Frälsningsarmén kommer att undervisa och
även stå för sång, musik och lovsång. Ett par
frälsningssoldater från Kristinehamn kommer
också att medverka.
SKSF:s ekonomi
Föreningens ekonomi är just nu mycket ansträngd
och vi vädjar till alla medlemmar att bidraga med
en gåva eller prenumerationsavgift.
Så till sist vill jag önska er en riktigt God och
Välsignad Julhögtid och Ett Gott Nytt År med en
rik Gudsgemenskap.
Er tillgivna 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,
Majken Hagvil, Ingrid Rydell
Prenumerationsavgift valfritt belopp
Tidningen utkommer med 4 nr per år
Manus till nästa nr senast den 22 jan 2010
Gåvor sändes till
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Plusgiro 13 87 37 - 2
Hemsida på Internet
www.kristenivarden.nu

Reflektioner och tankar efter Salinekursen i Göteborg 19 september

Alet Uittenbogaard och Gábor Györi.
Jag känner stor glädje över att ha fått vara med och inspireras av en fin undervisning. Det är så
roligt att möta vänner från olika länder och känna att vi har ett gemensamt intresse, ja en kallelse,
att vara kristna i vardagen. Jag upplevde att det riktigt kändes i atmosfären vilken djup längtan vi
har att i vårt arbete i vården kunna finna tillfällen då vi kan få nämna något om vår tro.
Kursen gav många prov på möjligheter som finns, genom att hänvisa till flera bibelord.
Speciellt Matt. 3:13 där det talas om att vi är jordens salt. När vi tagit emot Kristus i våra liv har
vi fått den rätta salthalten, 0,9 %, som är hälsosam. Det måste bevaras en balans mellan sanning
och kärlek i våra liv, annars kanske vi får en livsfarlig salthalt som dödar. Ett litet exempel från kursen.
Ett annat trosstärkande exempel är undervisningen om patientens öppenhet. De flesta patienter
är öppna för att diskutera andliga frågor. Men det måste göras med:
- känslighet - tillåtelse - respekt Läs 1 Petr. 3:15-16a.
I samtal med patienten kan flera öppna dörrar visa sig, som t.ex. att: - patienten ställer frågor,
- ger uttryck för behov, - nämner om sin bakgrund m.m. Vi ska komma ihåg att det är Gud som
är verksam. Den Helige Ande vill leda oss och vi får och kan bedja.
Jag vill också nämna att inramningen till studiedagen var så fin i den vackra gamla kyrkan
Tabernaklet. Jag blir alltid så berörd när jag kommer in i gamla frikyrkor och kapell. Tänker på
de modiga troende vänner som gått före oss. De har ofta fått kämpa för sin tro och visat prov
på stort civilkurage.
Anita Gustafsson, Axvall

Någonting som jag har med mig från kursen är att människor kan ha olika typer av försvar som
håller dem från Gud - både emotionella och intellektuella. Och det gäller ju generellt, inte bara i
yrket (och jag är ju dessutom bara student än). Tack för en bra kurs.
Sara
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Sverige arrangerade i september en uppföljning av Saline-kursen i Danmark 2008
med ett endagsseminarium. Sex deltog
från Norge, fyra från Kristen forening for
Helsepersonell och två läkare. Eivor Niklasson tolkade till svenska.
Dr. Gábor Györi tillsammans med Alet
Uittenbogaard, en HCFI-kollega från Holland, undervisade.
Vi följde patienten Johns resa efter en bilolycka, och hur vi som vårdpersonal kan
möta hans och andra patienters behov. Vi
har en privilegierad ställning där vi möter
människor i nöd. Då uppstår frågan vad
det är som hindrar oss från att möta behoven, både Johans och andra patienters/
klienters, som vi kommer i kontakt med.
Vi har en professionell begränsning och
de vi möter har också sina begränsningar.
Är det fruktan eller avsaknad av kunskap
som hindrar oss?
Uppfordran att ta med vidare är att Gud
är med på vår arbetsplats, men hur öppna är vi för honom? När vi tar upp en patients status kan vi lägga märke till dem
som önskar få andliga frågor men vi vet
att vi inte får påtvinga någon vår tro.
Vi kan ha ett andligt inflytande genom att
känna till Guds ord om:
- Kristuslik karaktär, Gal.5:22,
- yrkesmässig kompetens, Kol.3:23,
- medkänsla, Fil.2:20,
- vishet i vår kommunikation, 1 Petr.3:15,
- modet som krävs, Josua 1:9, 1 Tess.5:11.
På kursen nämndes också om intrycken vi
gör och där 7% kommer från vår röst, 38%
av tonfallet och 55 % av kroppsspråket.
Hela undervisningen var en fördjupning
av konferensen förra året med samma
uppfordran ”att se” med våra andliga ögon.
Barbara Lovett, Norge
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Vid det ”historiska mötet i Oslo” den 25
april, 2008 (se www.krisos.dk) togs en
överenskommelse mellan olika kristna
föreningar, om att sprida kännedom om
den utmärkta kursen International Saline,
som nått de nordiska länderna på olika
vägar. Till Norges kristna via läkarförening från USA, till Sverige genom Barbro
Fritz från HCFI:s internationella ledarkonferens i Sydafrika och till Danmark genom
Inger Ebbesen och Inga Sörig från HCF:s
europeiska konferens i Litauen.
Två kurser har hållits i Danmark i HCF:s
regi. Norska Kristen forening for Helsepersonell presenterade Saline vid sin årskonferens i Grimstad i år och nu var det
alltså Sveriges tur. I alla tre länderna har
det varit deltagare från de andra skandinaviska länderna, så riktigt många har fått
en presentation om Saline. Dr. Gábor har
undervisat 2 gånger i Danmark och nu i
Göteborg tillsammans med Alet från
Holland som också undervisat i Ryssland
flera gånger och i andra länder. Alet är inbjuden till Danmark för att undervisa på
årskonferensen i Fredrikshamn den 20
mars 2010, då vi hoppas många kommer
så Saline når ännu fler inom vården.
Vi är världens ljus - ljuset, som lyser i mörkret
Vi är världens salt – salt som friskar upp
och bevarar friskheten
Vi är vittnesbärare om Jesus
Vi är de som gör att det blir skillnad!
Det är vi som planterar en trosflagga eller
gärna vill lära oss hur man gör det.
Eller…?
Tack till SKSF för en fin dag i Göteborg.
Det var ett fint arrangemang där många
timmar har gått åt till planläggning och
inte minst översättningen som Eivor gjort
av materialet.
”Gud är i verksamhet – och jag vill vara
Hans medarbetare”
Kär hälsning, Inga Sörig, Danmark

Presentation av nya ledamöter i styrelsen
”Jag heter Majken Hagvil och bor i Tidaholm sedan två år. Jag är vårdlärare och har arbetat som
sådan i Skövde men har också i olika omgångar
varit ute i Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville
som missionsarbetare, oftast i sjukvårdsarbete
men också under en kortare period i en församling på ca 5 000 medlemmar i Pointe-Noire. Där
gjorde jag en liten studie av församlingslivet samtidigt som jag var aidsinformatör. Efter Kongovistelserna arbetade jag som handläggare vid Svenska
Missionsrådet och fick i det sammanhanget resa
mycket i olika länder och världsdelar. Att träffa
människor och kyrkor i olika kulturer har varit
oerhört berikande. Jag bor alltså i Tidaholm och
är pensionär men mycket finns att göra nu också.
I en liten församling i närheten river vi t ex förband
av gamla lakan som sedan skickas till Kongo Kinshasa. Jag är relativt ny i SKSF-sammanhang
men har redan upptäckt att gemenskapen där är
viktig för mig”.
Majken Hagvil
”Jag är värmländska men som större delen av
mitt liv har bott i Göteborg. Det var också i Göteborg jag kom i kontakt med Internationella
Kristna Sjukvårdsförbundet på 70-talet. Efter en
konferens i Kössen, Österrike, bildade vi en bönegrupp för sjukvårdspersonal och vi träffades i våra
hem varje måndag under flera år. Det var en tid i
mitt liv som var berikande och som jag är mycket

Tacka för:
-

Saline-dagen i Göteborg
HCFI:s konferens i Malaysia
vännen Marta Swede som fått hembud
att en Frälsare, Jesus Kristus, föddes en gång

Bed för:
- den kommande julen och alla som har det svårt,

tacksam för. Tyvärr har jag inte varit engagerad i
SKSF på senare år. Efter min pensionering från
min anställning som lärare vid institutionen för
Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs universitet,
tycker jag, att det vore intressant att återknyta
kontakten med SKSF. För närvarande planerar
jag att åter resa till Surkhet i Nepal för att arbeta
med förbättring av hygienen vid leprasjukhuset
där. Jag åker den 17 november och tänker stanna
till den 2 februari 2010”.
Anita Andersson
”Hälsningar från Vallentuna där jag bott i över 60
år!! Vallentuna ligger naturskönt 3 mil norr om
Stockholm. Jag är gift med Pelle och vi har 3 barn,
alla gifta på olika håll, och så har vi 5 barnbarn
som vi gillar att hälsa på och passa mellan varven.
Jag är utbildad distriktsköterska och har under
åren arbetat med barnintensiv, hjärtintensiv, barnavdelning på ett Frälsningsarmésjukhus i Canada,
distriktsköterska och sist som skolsköterska. Jag
blev ålderspensionär för 2 veckor sedan och det
är omvälvande. Har alltid tyckt om att arbeta hårt.
Jag är medlem i Centrumkyrkan i Sundbyberg där
jag bl.a. sjunger i en kör.
Det känns som ett stort förtroende att ha blivit
invald i styrelsen för SKSF och min önskan och
bön är att jag med Guds hjälp kan tillföra något
där. Guds välsignelse till Er alla”.
Ingrid Rydell

arbetslösa, hemlösa, missbrukare etc.
- HCFI:s bönevecka i Danmark
- vårdpersonal som alla påverkas på något sätt av
etiska ställningstaganden
- att vi får kraft och mod att stå upp för de kristna
grundvärderingarna
- SKSF:s ekonomi och om villiga gåvogivare
- alla kristna i olika länder, som får lida förföljelse
för sin tros skull
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Nytt nätverk för sjukvårdspersonal
kring medicinsk-etiska frågor
I slutet av oktober kom ett e-postbrev från Johan
Lundell, generalsekreterare för föreningen Ja till
Livet. Brevet är sänt till 16 olika kristna organisationer i Norden och är undertecknat även av
Gunilla Gomér, sjuksköterska och ordförande och
Tomas Seidal, läkare och ledamot i styrelsen. De
skriver:
“Bästa vänner,
Det är med stor förhoppning om samarbete
som vi skriver detta brev till er.
De etiska frågorna blir allt svårare för personal
i sjukvården. Den ökade användning av kub-tester
samt de höjda rösterna för dödshjälp och läkarassisterat självmord leder inte sällan till etiska problem för vårdpersonal som håller människans unika

värde högt. När dessutom företrädare för sjukvårdspersonal, som exempelvis Svenska Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet, nu går i den absoluta bräschen för mer liberal abortlag samt i
dagarna till och med avslår förslaget till att gravida
missbrukare ska kunna tvångsvårdas för det ofödda
barnets skull (vilket en stor majoritet av remissinstanserna är för) är det dags att försöka samordna
och få till stånd insatser som höjer frågan om
människans unika värde bland sjukvårdspersonalen.
I tider när ledande etiker som professor
Torbjörn Tännsjö i veckan markerade sitt stöd för
möjligheten att kunna välja abort om det ofödda
barnet har dyslexi eller är färgblint (!), behöver vi

Vi gratulerar Eivor Niklasson på 80-årsdagen
Eivor har fyllt 80 år och firade med öppet hus i
Tabernaklet i Göteborg. Några av oss från SKSF var
där tillsammans med många andra vänner. Eivor
har varit med i SKSF från begynnelsen. Hon har varit tolk på många internationella konferenser, varit
med i styrelsen och i redaktionen för Hälsning och
nu i höst ansvarade hon för översättningen av studiehandledningen för Saline-kursen i september, ett
mycket stort arbete.
Hennes engagemang i Tabernaklet omfattar inte
bara de äldre som hon stöttar på alla möjliga sätt.
Hon samlar ungdomar till bibelstudium i sitt hem va- Eivor Niklasson och Inga Högbom.
rav många är utbytesstudenter från länder som Kina,
Taiwan och USA. De var med på festen och talade.
Under flera år har Eivor gett fotvård till uteliggare i Göteborg som kommer till kyrkan på fredagskvällarna och man kan bara tänka sig hur uppskattat det måste vara.
Eivor har också titeln forskningssjuksköterska. Hon har sedan 1995 varit med i Änkeprojektet
vid Geriatriken Sahlgrenska sjukhuset där hon intervjuat personer som mist sin maka eller make.
Agneta Grimby, med.dr, har varit forskningsledare och resultatet är bl.a. en bok Handbok om sorg.
Vi har fått tillåtelse att lägga in den boken som en länk på vår hemsida och vill rekommendera den
varmt för alla som arbetar inom vård och omsorg. Finns även på www.redcross.se
Vi tackar Eivor för vad hon har gett oss i SKSF under alla dessa år och önskar henne Guds
rikaste välsignelse även för dagar som kommer.
Barbro Fritz
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”I tider när ledande etiker som professor Torbjörn Tännsjö i veckan
markerade sitt stöd för möjligheten att kunna välja abort om det
ofödda barnet har dyslexi eller är färgblint (!), behöver vi se över
möjligheterna hur vi kan samla våra resurser i de nordiska länderna.”
se över möjligheterna hur vi kan samla våra resurser i de nordiska länderna.
Jag är övertygad om att det då är av synnerligen stor vikt att kunskap om aktuella frågor kommer intresserad vårdpersonal till del. Det är också
anledningen till att du får detta brev.
Den svenska föreningen Ja till Livet, med
18 000 stödmedlemmar, startar nu ett sjukvårdsnätverk med en e-post-lista som kommunikationsryggrad. Det innebär att alla som vill få information om etiska aspekter i vården kommer att
kunna sätta upp sig på e-post-listan enbart genom
att fylla i sitt namn och sin e-post-adress på den
här adressen: http://www.jatilllivet.se/sjukvard
Ingen behöver vara medlem i Ja till Livet för
att få e-post-breven. Alla kan naturligtvis själva,
med bara en knapptryckning, gå ur listan om man
inte längre vill ha utskicken, som planeras till ca
två per månad.”
Jag har skickat brevet vidare till SKSF:s styrelse
och andra medlemmar som jag har e-postadresser till. Vi tror att detta är något som är angeläget
för oss som kristen vårdpersonal både att stödja
och hålla sig informerad om och vill rekommendera dig som har e-postadress att gå in på deras
hemsida och läsa mera.
Kjell Norlin, läkare och medlem i SKSF kommenterade brevet så här:
”Vi blev glada för Ja till livets förslag och jag kontaktade dem direkt och ska nu få deras e-post. De
tillskrivna organisationerna har ju olika inriktning
och målsättning i övrigt men jag tycker absolut vi
kan samarbeta i den här frågan, så att vi kan bli till
hjälp både för blivande föräldrar och för sjukvårdspersonal.
Det är knappast möjligt att hindra den ”fria”
abort som nu gäller men man måste ändå förhindra att ”fel” kön eller bagatellartade defekter
eller enbart misstanke om svårartad sjukdom blir
orsak till abort. Likaså måste man avvärja risken

att denna moderns ”frihet” i själva verket blir ett
tvång från barnafadern eller släktingar. Jag tror att
moderns önskan oftast är kluven. Hon både vill
och inte vill abort. Hon måste få pålitlig hjälp både
ekonomiskt och socialt att göra det möjligt att
bära fram barnet”.
Birgitta, pensionerad barnmorska, skrev så här:
”Nu har jag – förstås – skrivit på listan du skickade.
Det var otäck läsning, visste inte att det fanns så
förfärliga tankar som att man kan få abortera
p.g.a. dyslexi!! Jag tänker så här: Gud gläntar mer
och mer på sina hemligheter alltefter tidsåldrarna
och ger oss inblick i sin skapelse. Han låter oss
t.o.m. medverka i den med IVF-graviditeter etc.
Det är ju Han som skapar, ibland på ovanliga sätt.
Men när vi börjar använda vår kunskap på felaktigt sätt, så är vi väldigt farligt ute.”
Dagen skrev den 5 november: ”Aborter på grund
av kön bör tillåtas. Det anser professor Torbjörn
Tännsjö. Det går inte att förbjuda abort på grund
av kön, men tillåta abort på grund av utvecklingsstörning. Då sänder man signalen att vi inte tillåter utvecklingsstörda i samhället”, säger Tännsjö
som ifrågasätter Sveriges ”dubbelmoral”.

Vi tackar för gåvor
Inkomster 3:dje kvartalet 2009
Gåvor till SKSF
11 500,00
Gåvor till HCFI
2 400,00
Konferenser
7 735,00
Summa:

21 635,00

Utgifter 3:dje kvartalet 2009
Hälsning nr 2 och nr 3
27 525,00
Avgifter Plusgirot
174,00
Porto, telefon, papper
1 200,00
Konferenser
14 645,00
Summa:

43 544,00
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B-POST
Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Välkommen till

SKSF:s årskonferens 9-11 april 2010
Plats:
Tema:
Talare och sångare:

Hjälmargården, 5 mil från Örebro
Bön som förvandlar
Majorerna Mona och Björn Stockman från Frälsningarmén

Björn och Mona Stockman är officerare (pastorer) i Frälsningsarmén. Björn är född i Kalmar och har
under flera år arbetat inom sjukvården innan han 1981 blev officer i Frälsningsarmén. Vid sin stationering i Dalarna träffade han Mona och de gifte sig i Falun 1984. Tillsammans har de två barn, Emilie
23 år och Gabriel 21 år gammal. Under flera år har Björn även haft ansvar för Frälsningsarméns förbund för Medicinsk personal tills det i våras blev avslutat i Sverige.
Även Mona har i sin ungdom arbetat inom sjukvården i England. Innan hon blev officer arbetade hon
dock inom Fritidsförvaltningen i Uppsala. Under 25 års tid har Björn och Mona tillsammans tjänstgjort
på olika platser i Sverige. 1990 fick de uppgiften att återöppna Frälsningsarméns arbete i Lettland där
de sedan bodde och tjänstgjorde under ca tre års tid.
Idag bor de i Stockholm där Björn arbetar på Frälsningsarméns högkvarter som administratör och
Mona är rektor vid Frälsningsarméns Officersskola.
De är båda också idag aktiva i förbönsarbete, både inom sitt eget samfund liksom i ekumeniska sammanhang.
Utförligare annons i nästa nummer av Hälsning.

HCFI:s bönevecka 4-9 januari 2010
Plats:

Mikkelsbakke Refugium, Mikkelsbakke 19, Taebring, Nyköbing Mors,
Danmark

Tema:
Talare:

Moved by Compassion – ledd av barmhärtighet (Lukas 10)
Tove Videbaek m.fl.

Bed för veckan!

