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Välkomna åter till Hjälmargården

SKSF:s årskonferens 9-11 april 2010
”Bön som förvandlar”
Medverkande:

Majorerna Mona och Björn Stockman,
Frälsningsarmén, Stockholm

På vår hemsida www.kristenivarden.nu finner du
s Handbok om sorg
Agneta Grimbys bok

Ordföranden har ordet
Under första veckan i januari var vi fyra SKSFare som var med på HCF:s internationella bönevecka i Danmark. En vecka som blev annorlunda
än vad vi räknat med. Margréth har skrivit om
det i sitt referat.
Många gånger när oväntade saker sker, undrar vi vad Gud menar och ibland får vi inga svar.
Den här gången blev Arne Holmgaards bibelstudium om Guds och Jesu medlidande ett påtagligt
tilltal. Det öppnade mina ögon på ett nytt sätt för
Guds oändliga och ofattbart stora kärlek till oss
människor Jag har försökt översätta den första
delen och jag önskar verkligen att du tar dig tid
att läsa och meditera över detta. Läs gärna också
Rom.5:1-11.
I dessa dagar har vi berörts av katastrofen på
Haiti och låtit det bli till handling och sänt hjälp.
Må Gud hjälpa oss att även gripas av medlidande
för medmänniskor i vår närhet som är i nöd så
det kan bli till handling.
Så går det mot ljusare tider igen, det märks på
dagarnas längd. Snart är det dags för vår årskonferens. Vi bestämde förra året att förlägga den till
Hjälmargården också i år. Men observera tiden
9-11 april, inte 8-10 april. Det blev fel i förra
Hälsning men det är ju den helgen. Vi ser fram
emot att få medverkan av vännerna Mona och
Björn Stockman från Frälsningsarmén. Känner
du någon i Frälsningsarmén så bjud in dem och

Vi tackar för gåvor
Inkomster 4:e kvartalet 2009
Gåvor till SKSF
22 318,00
Gåvor till HCFI
250,00
Konferenser
400,00
Summa:
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22 968,00

Utgifter 4:e kvartalet 2009
Hälsning
Utbetalt till HCFI
Avgifter Plusgirot
Porto, telefon, papper
Diverse

13 723,00
5 800,00
308,00
826,00
290,00

Summa:

20 947,00

tag dem med dig och kom! Välkommen till Hjälmargården! Låt oss be att ämnet ”Bön som förvandlar” ska få betyda mycket för oss i SKSF och resultera i en förnyelse av bönegrupper utöver vårt
land.
I slutet av november 2009 hade vi en samling
här i Aneby med dr. Lennart och Linnea Karlsson från Sydafrika. De har varit med i flera sammanhang och berättat om sitt arbete bland
föräldralösa barn i White River-området. Nu är
de tillbaka därnere och Lennart skriver att matdistributionen har fungerat bra medan de varit i
Sverige. Hans vision om en enklare yrkesskola
för ungdomar utan möjlighet till försörjning är på
gång. Ett hus har redan byggts och vi kommer att
följa detta i kommande nummer av Hälsning. Vi
ber om Guds välsignelse och vägledning i projektet.
KriSoS i Danmark har sin årskonferens i Fredrikshamn 19-21 mars. Hör av dig till mig om Du
vill delta, 0380-40246.
Varm hälsning 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 29 april 2010
Gåvor sändes till
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Plusgiro 13 87 37 - 2
Hemsida på Internet
www.kristenivarden.nu

Bönevecka i Danmark 2010
Vi var fyra personer som första måndagen i år reste
från Sverige till Danmark för att vara med på
HCFI:s årliga bönevecka. Det kändes som ett bra
sätt att börja året, att be för vård och omsorg i Europa.
Solen sken då vi åkte färjan från Göteborg till Fredrikshamn och under bilfärden vidare ner till Mikkelsbakke på ön Mors. Där träffade vi vänner från olika
länder i Europa. Senare under kvällen åkte vi till
ett Bed and Breakfast-ställe 6 km därifrån, för att
sova några timmar. P.g.a. snöstorm kunde vi inte
ta oss därifrån vare sig på tisdagen eller på onsdagen. Det var naturligtvis en besvikelse, men dagarna då vi var insnöade var inte bortkastade. Gud
är nämligen oberoende av plats och omständigheter. Han är där det finns ett hjärta som vill möta
honom. Vi hade program för veckan och i det
fanns både bibelcitat och böneämnen. Guds ord
är levande. Vi kände hur Gud talade till oss och vi
fick bära varandra, våra vänner som var samlade
på Mikkelsbakke och de länder och situationer
som de representerade och andra böneämnen
som fanns på bönelistan inför Gud. Vi visste också
att andra bad för oss och för Sverige. Ämnet för
veckan var ”Moved by compassion” och vi läste

det ena bibelstället efter det andra om hur Gud har
medlidande med oss människor. Han älskar oss så
oändligt mycket och vill att vi ska förmedla hans
kärlek till andra och kunna känna medlidande
med dem.
På torsdagen var det äntligen plogat så vi kunde
ta bilen till Mikkelsbakke. Det blev ett kärt återseende när vi mötte de andra deltagarna där. Vi är
syskon i en stor familj och det kände vi verkligen!
Så gott det var att få dela gemenskapen i ett par
dagar! Föreläsningar, bönestunder och presentationer från de olika länderna var några av punkterna på dagsprogrammet. Under fredagen sken
solen och vi kunde, trots kylan, gå ut en del och
njuta av de fina vyerna också.
På lördagen var det dags att resa hem igen.
När vi satt i bilen på väg mot Fredrikshamn såg vi
solen gå upp. Det var väldigt vackert! Mitt hjärta
fylldes av en tacksamhet att få leva och njuta av
Guds underbara natur. Tänk att han som skapat
allt detta och som håller hela världen i sin hand
bryr sig om mig.
Margréth Jansson

Sammandrag av Arne Holmgaards
bibelstudium vid HCFI:s bönevecka
Temat för veckan var ”Moved by Compassion”
och handlade om Medlidande-medkänsla. Det står
om den barmhärtige samariern i Luk.10 att han
fylldes av medlidande med den slagne mannen.
Det grekiska ordet som översatts till ”ha medlidande med” är splanchnizomai och det betyder
egentligen att ”hans hjärta drog krampaktigt ihop
sig”. Det är alltså ett ord som beskriver mycket
starka känslor.
I Mark.1:40-42 läser vi om mannen med spetälska som kom till Jesus och hur Jesus fylldes av
medlidande (eng. översättning). Likaså när Jesus
möter änkan i Nain som förlorat sin son, står det
att han fylldes av medlidande. Läs också Matt.9:36.
Vi ser här att samariern och Jesus visade medlidande men även Gud gör det.

Fadern i berättelsen om den förlorade sonen i
Luk.15 hade medlidande. Bakgrunden till faderns
medlidande i den här liknelsen är att den yngre sonen hade förlorat alla pengar som han fått ut som
sitt farsarv. I en sådan situation förväntas det av en
traditionell patriark i Mellanöstern att han ska upprätthålla familjens heder. För att göra det måste
han visa indignation och vrede när det blir uppenbart att pengarna är försvunna. Han är i sin fulla
rätt att helt ta avstånd från pojken.
Men vad gör fadern? Han reagerar utifrån det
medlidande han känner. Hur starkt detta är, demonstreras dramatiskt i faderns nästa handling.
Fadern springer. För att fullt ut förstå att denna
handling visar faderns medlidande måste vi veta
Forts. sid 7
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SKSF:s årskonferens på Hjälmargården
9-11 april 2010
Plats:

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

Tema:

Bön som förvandlar

Medv.:

Majorerna Mona och Björn Stockman, Frälsningsarmén, Stockholm talar.
Sång och musik Ann-Gret och Hans Johansson, Kristinehamn.
SKSF:s styrelse m.fl.
kl. 17.30 Middag
kl. 19.00 Lovsångskväll, fortsatt undervisning
om bön, Stockmans och Johanssons
Kvällskaffe

Program
Fredag:
kl. 16.00 Ankomst, registrering
kl. 17.30 Kvällsmål
kl. 19.00 Kvällssamling
Mona och Björn Stockman
Kvällskaffe
Lördag:
kl. 8.00 Morgonbön
kl. 8.30 Frukost
kl. 10.00 Årsmöte
Fruktpaus
kl. 12.30 Lunch
kl. 15.00- “Bön som förvandlar”
17.00
Undervisning, samtal och förbön
Stockmans
Paus för em.kaffe

VÄLKOMMEN!

Kostnad för mat och logi fre-sön

Kallelse till SKSF:s årsmöte

OBS - betalas på plats!

Tid: 10 april 2010 kl. 10.00
Plats: Hjälmargården, Läppe

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

Anmälningsavgift
Studenter

300 kr
100 kr

Insättes på SKSF:s plusgiro 13 87 37-2
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Söndag:
kl. 8.00 Morgonbön
kl. 8.30 Frukost
kl. 10.00 Gudstjänst
Stockmans och Johanssons
kl. 12.00 Lunch
Avslutning i samband med lunchen

Sedvanliga förhandlingar.
Välkommen!
SKSF:s styrelse

Medverkande
Majorerna Mona och Björn Stockman

Mona och Björn Stockman är officerare inom
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 24 år och
Gabriel 22 år gamla. Under flera år har Björn
haft ansvar för Frälsningsarméns förbund för
Medicinsk personal tills det våren 2009 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 Mona och
Björn 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 idag också
aktiva i förbönsarbete, både inom sitt eget samfund och i ekumeniska sammanhang.
Ann-Gret och Hans Johansson

Ann-Gret och Hans Johansson är båda frälsningssoldater och är mycket aktiva i kåren i
Kristinehamn. Ann-Gret spelar piano och Hans trombon.
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

Välkommen med till KriSoS årskonferens
i Fredrikshamn, Danmark 19-20 mars 2010
Ur programmet:
Lördag: Uppföljning av Saline-programmet med Alet Uittenbogaard, Holland
Konferensavgift: 500 DKK, Övernattning på Sjömanshemmet: Dubbelrum: 1 natt 870 DKK, 2 nätter
1475 DKK. Enkelrum lite dyrare. Finns även andra alternativ.
Mer info: www.krisos.dk eller inga@krisos.dk eller barbrofritz@telia.com
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”Ta om´et”
Den palliativa vården i landsting och kommun kräver
mycket personal och ibland vid stora helger ringer biståndsbedömaren i kommunen och vädjar: ”Kan du komma?
Kan du ställa upp? Jag har ingen.” Därför satt jag, pigg
pensionär, en helg under sommaren 2009 hos en 90
års kvinna som endast hade timmar eller någon dag kvar
att leva.
Kvinnan var trött och kunde knappast föra ett samtal. Jag endast var där och försökte att göra hennes tillvaro så dräglig som möjligt. Hon led av hjärtsvikt med
stora ödem. Det var svårt för henne att få en behaglig
sovställning. Jag jobbade i timmar med att vända och
lägga kuddar som skulle avlasta men det var svårt. Efter
några minuter var det att börja om. Det fanns lugnande
injektioner att ge men då skulle nattsjuksköterskan komma
eller jag konferera med henne. Kvinnan gnydde lite. Vad
kunde jag göra för henne?
Jag såg en psalmbok ligga på en hylla och en tavla i
lägenheten visade en av bygdens kyrkor. Hon kanske
läste då och då i sin psalmbok? Önskade hon någon
andlig hjälp? ”Vill du jag skall läsa något för dig, jag ser
du har en psalmbok?” frågar jag vid 23.30 tiden.
Kvinnan viskar: ”Jag brukar läsa Fader vår”. Hon önskar
jag skall läsa bönen. Jag läser bönen sakta och hör så
fort jag säger amen henne säga något lite oklart: ”...om ett”.
”Sa du något?” frågar jag. Då kommer tydligt nästan ett
litet kommando: ”Tag om det” men hon drar ihop dessa

Tacka för:
- Guds kärlek till mänskligheten som visats genom
Jesus
- böneveckan i Danmark och välsignelser den gav
- gemenskapen med de övriga nordiska länderna
- bönebrevet via Internet som startats i Norden
- Sveas vittnesbörd om tillfället att be med den
oroliga döende kvinnan

Bed för:
- arbetssituationen i hela vårt land
- företagen, att de stannar kvar i Sverige och ser
det värdefulla i att kunna ge folk arbete och inte
bara hur man ska öka sina vinster
- de hemlösas situation
- alla asylsökande och om en förändrad syn i vår
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tre små ord så det blir ”ta om´et” och jag läser om igen
Fader vår, fortsätter med Gud som haver och slutar med
Välsignelsen. Kvinnan viskar tyst ”tack, tack”, somnar
och behöver endast två Alvedon fram på morgonen.
Dessa sex bokstäver har följt mig: ”Ta om´et”. Kanske
var det sista bönen som jag fick läsa för henne. Hon ville
ha mer av Gud. En gång till ville hon höra om bönen
som Jesus gav oss.
En ny termin har börjat i våra kyrkor. Vi samlas åter för
att sjunga och höra om Jesus. Barnen och scouterna
har börjat med sina program, kanske precis som de
gjort förut. Ledarna sammanträder. Vad skall vi hitta
på? Pastorn kanske har svårt att förnya sig. Men ”TAG
OM DET” eller “ta om´et.” Förtröttas inte!
Senare på natten sitter jag och läser i Palliativa pärmen
om bland annat massage. Taktil massage. Personalen
uppmanas att ge massage om man hinner! ”Beröring är
mycket viktig!” Jag läser och lär en del. Jag vet, det är
bra med taktil massage men tänk om vi kunde förmedla
en beröring från Gud till våra patienter.
Med detta enkla vittnesbörd vill jag uppmuntra alla:
”Låt oss inte ge upp! Tag om det igen.”
”Säg mig hans namn igen, Hans namn ej gränser vet,
konung i evighet. Säg mig hans namn igen, Jesus, Guds
son.”
Svea Andersson, Eksjö

asylpolitik där humanitära skäl får väga tungt
- en förändring i synen på droger, där dess negativa konsekvenser betonas mer
- barn och ungdomar som har ADHD och andra
liknande problem, att vi får en rättvis skola där
alla kan få en chans att visa vad de kan och inte
bara betygsättas efter vad de inte kan
- dem som ska fatta beslut om en ny läroplan för
grundskolan, där nu först kristendomsämnet
nästan försvinner helt. Senare ska även historieämnet förändras och bara handla om nutid, vilket gör att ”våra rötter” skärs av
- alla kvinnor i Kongo som utsätts för våldtäkt och
andra grymheter
- alla drabbade på Haiti men också alla hjälparbetare

Forts. från sid 3
att en gentleman i Mellanöstern aldrig springer
offentligt eller inför publik. Unga grabbar kan
springa men ägaren av ett gods gör det aldrig. En
amerikansk teolog, Kenneth Bailey, som bott och
arbetat i Mellanöstern i 40 år skriver: ”Folk med
en framskjuten ställning sprang inte och springer
inte heller nu inför publik.” En man måste bevara
sin värdighet och stolthet genom att inte springa.
Ett annat skäl till att män i en högre ställning i
Mellanöstern inte springer, är att alla bär en klädnad i form av traditionella långa skjortor. Ingen
kan springa med en lång klädnad utan måste dra
upp den och rulla ihop den i händerna. När han
gör det blottas ju benen och det anses vara mycket
förnedrande. Att visa benen är helt klart skamligt.
Skjortorna når ju ner till marken för att inte någon
del av benen ska synas.
Folk i Mellanöstern tänker så här: Fadern i liknelsen representerar Gud. Hur kunde han springa?
Han gjorde det när alla, vem som helst, kunde se
honom. Bygatan var säkert överfull av folk. Från
en utsiktspunkt i huset har fadern hållit utkik. Han
ser pojken och grips av medlidande, drar upp sin
klädnad och i en förnedrande offentlig demonstration gör han sig själv till tjänare och springer
nerför bygatan mot pojken.
Varför? Jo, på grund av medkänsla och kärlek
till sonen vill han nå honom innan sonen kommer in i byn! Alla i byn visste vad sonen hade gjort
och därför vill fadern rädda honom från byfolket.
Hade inte fadern nått pojken först så hade pojken
blivit utkörd från byn genom en ceremoni som
kallades Qetsahsah och den hade utestängt honom för alltid från bygemenskapen.
Så med den här liknelsen vill Jesus undervisa
oss om att Gud har så stor kärlek till en förlorad

mänsklighet att han var villig att förnedra sig själv
för att rädda det förlorade.
Vad tänker vi på när vi hör det? Du har rätt:
Gud förnedrade sig när han sände Jesus till världen där han levde bland människor och slutade
sina dagar genom att dö på ett kors.
Det fadern gör i liknelsen visar vilket slag av
medlidande Gud har för människan. Fortsätter vi att
läsa liknelsen ser vi vad mer i sitt medlidande med
sonen som fadern gör. Det är helt otroligt. Han
slår sina armar omkring honom och kysser honom.
Och fadern säger: Skynda! Ta fram den bästa
klädnaden och sätt på honom den. Sätt en ring
på hans finger och sandaler på fötterna. För hit
den gödda kalven och slakta den. Låt oss ha fest
och fira att den förlorade är återfunnen.
Medlidande är inte bara en känsla. Det är en
känsla men den resulterar i handling!
Rörd till medlidande. Läs Luk.10:25-37. Meditera över liknelsen om den barmhärtige samariern. Se vilka handlingar som blev resultatet. Jesus
slutar med att säga: ”Gå du och gör som han.”
Om du undrar vem som är din nästa är svaret:
Vem som helst som är i nöd. Jesus menar att det
inte går att definiera vem som är min nästa.
Paulus säger i Kol.3:12 ”Som Guds utvalda, heliga
och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod”.
Hur ska jag bli en person som rörs till medlidande? Jag tror att i ljuset av vad vi sett, måste jag
se Guds medlidande med människan och Guds
medlidande med mig. Så den stora frågan är: Har
vi sett och förstått Kristi medlidande och har vi
upplevt detta medlidande själva?
Må Gud genom sin Ande visa oss sitt medlidande så att vi, genom att se det, får medlidande
med våra medmänniskor i nöd.

“Medlidande är inte bara en känsla.
Det är en känsla, men den resulterar i handling!”
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B-POST
Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Guds arbetshandskar
Jag fick låna en bok som jag nu läst flera gånger. Den heter Guds arbetshandskar och är skriven av
Jennifer Rees-Larcombe. Boken har några år på nacken, men är lika aktuell nu som då den skrevs. Jag
vill verkligen rekommendera dig att läsa boken om du kommer över ett exemplar. En bok som inspirerar.
Den ger olika exempel på hur vi kan få vara Guds arbetshandskar. Fyllda av den Helige Ande kan vi få
förmedla Guds kärlek och omsorg till våra vänner, grannar, arbetskamrater och andra vi möter i vår vardag. Om vi ställer oss till Guds förfogande så vill han leda oss till de människor som behöver hjälp på
olika sätt. Någon kan behöva någon som lyssnar, ett leende, kanske barnvakt, skjuts till kyrkan, ett ärende
som ska uträttas eller något annat.
Gud är personlig och har utrustat oss på olika sätt och han ser de olika behov människor runtomkring oss har. Vi krånglar lätt till det och ser på andra hur de tjänar Gud i kyrkan med sång och predikan o.s.v och känner oss små och tycker inte vi kan någonting. Att tjäna Gud är så mycket mer. Mitt
i vardagslivet kan vi få tjäna Gud. Alla kan inte hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Det kan ibland
vara små vardagliga saker som man inte alls tänkt på. Det är inte meningen att alla ska göra samma saker
eller hjälpa samma personer, men för den som vill finns det möjligheter att tjäna. Gud behöver många
arbetshandskar. Vill du vara med? Gud välsigne dig!
Margréth Jansson

Anmälan till SKSF:s årskonferens 9-11 april 2010 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, tel 0380-402 46
senast den 24 mars 2010. 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

