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Ordföranden har ordet
Finns det någon härligare årstid än våren?!! Att
få gå ut och plocka blåsippor, se ängarna vita av
vitsippor, få plocka de första blommorna i trädgården, scilla, påskliljor, pärlhyacinter m.m och
njuta av nyutslagna björkar, allt blir en enda lovsång till vår Herre och Skapare. Vem trodde när
snön låg som tjockast att den skulle smälta så
fort, inte jag i alla fall. Men Gud har återigen visat
att Han inte glömt sin värld.
Årskonferensen
Så har vi än en gång varit samlade till årskonferens på den natursköna Hjälmargården.
Vi hade sett fram emot att få lära känna vännerna
Stockmans och Johanssons från Frälsningsarmén
och de har nog för alltid fått en plats i våra hjärtan. Båda familjerna var drabbade av sjukdom
men det ledde ju till att de fick många fler förebedjare. ”För dem som älskar Gud samverkar allt
till det bästa”, säger Paulus och det tror jag vi kan
hålla med om. Vi tackar vännerna för allt de gav
oss och önskar dem Guds välsignelse även i fortsättningen.
Anita Andersson, som varit i Nepal några
gånger, gav oss information, om än kort, om sina
erfarenheter där. En artikel om det kommer i nästa
nummer av Hälsning.
Vid årsmötet avgick Irene Skagerö ur styrelsen. Vi tackar Irene för åren hon varit med. Till
efterträdare valdes Inger Karlsson, Bankeryd.
Kassaomslutningen var något mindre än förra
året men hade ändå ett överskott och det är vi
tacksamma för. Tack alla trogna vänner! Rapport
avgavs från Saline-kursen i Göteborg i september. Förslag finns att ha en ny kurs i Eksjö i höst
som vi får återkomma med inbjudan till senare.
Du som har Internet kan också läsa på vår hemsida.
Det nordiska bönebrevet som skickas ut via
e-post är en värdefull länk till våra vänner i de
andra länderna. Vill någon ha brevet som e-post
eller som vanlig post så meddela Ingrid Rydell,
tel. 08-51172321, som är bönesamordnare.
Jesu välsignande händer
Under helgen var jag med på Sjukvårdspersonalens Missionsförenings årsmöte i vår Sommar-
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kyrka Stalpet. Tyvärr kommer föreningen att upphöra då det varit svårigheter att få nya medlemmar till styrelsen. Innan jag åkte till Sydafrika första
gången 1959 var jag med på deras konferens i
Falköping och fick då som avskedsord Luk.24:
50-51. Detta noterade jag i marginalen i min bibel
och hur många gånger de orden har välsignat
mig, det vet jag inte.
När jag sedan i dag, 10 maj, läser i min lilla
bönbok, En bra början, av Stig Abrahamsson får
jag hälsningen igen. Så här står det med överskriften: Under Välsignarens händer. ”Det är en
mäktig slutvinjett av Jesu liv på jorden Lukas ger
oss i sitt tjugofjärde kapitel. Jesus på Olivberget
med händerna uträckta till välsignelse över sina
lärjungar. Medan han välsignar dem, lyfts han
plötsligt upp i höjden och försvinner ur deras åsyn.
Det sista de ser är de välsignande händerna. Jag
älskar den tanken, att Jesus aldrig har dragit tillbaka sina händer. Han fortsätter att välsigna. I dag!”
Så vill jag önska er alla en riktigt god och välsignad sommar med avkoppling och många
Gudsmöten!
Barbro Fritz, ordförande
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Återblick på årskonferensen
på Hjälmargården
Återigen har vi i SKSF haft förmånen att få samlas till årskonferens, även detta år på Hjälmargården i Läppe.
Temat för konferensen var högaktuellt, ”Bön
som förvandlar”. Dels för att vi behöver se en förvandling i Sverige, dels för att många människor
ber nu. Jag skulle vilja säga att det pågår en böneväckelse i vårt land.
Fredagskvällens samlingsmöte blev en mycket
stark upplevelse då makarna Mona och Björn
Stockman och Ann-Gret Johansson delgav oss
starka personliga vittnesbörd, som också blev anledning till förbön för dem. Jag började tänka:
”Vad har Herren i beredskap åt oss denna konferens eftersom det verkade så motigt?” När vår själafiende ser att vi vill intensifiera vår bön blir han förskräckt och vill försöka hindra oss.
Björn Stockman talade om att Jesus är insatt
som konung över Guds skapelse. Vår bön är ett
gensvar på vad Jesus gjort för oss. Fienden är besegrad och vi får befalla honom att ligga under
Jesu fötter.
Ann-Gret Johansson spelade underbart på piano
under kvällen, bl.a. ”Det blod som Jesus göt för
mig”. Vi fick också sjunga med i flera vackra körer
och lovsånger.
Lördag förmiddag hade vi årsmöte med sedvanliga förhandlingar.
På lördag eftermiddag och kväll undervisade
Mona Stockman. Hon pekade på att Gud kan
skapa möjligheter där inga finns. ”Ropa till mig

och jag skall svara dig”, säger Herren. Det finns
ingen anledning att sänka nivån på vår tillbedjan.
Bönen är en livsstil. Vi har böneansvar för platsen
där vi bor. Vi har ansvar att förmedla tro till den yngre
generationen. Exempel här är Moses och Josua,
Elia och Elisa. Herren kallar oss individuellt. Anden
stöder oss i vår svaghet.
Något vi blev påminda om var hur viktigt det är
att ta vara på tillfället. Ett tillvarataget tillfälle ger
ofta följdtillfällen.
På kvällen fick vi också lyssna till Anita
Andersson som berättade om sina vistelser i
Nepal, den senaste nu i vinter. Hon var där på ett
leprasjukhus för att bl.a.undervisa om hygien.
Söndag förmiddag fick vi lära oss 3 viktiga
punkter för att förstå Guds vilja:
1. Vara tillgängliga som Samuel i 1 Sam.3.
2. Villighet att lyda och göra. Viktigt med troheten
mot Guds ord. Fienden ”hugger på samma ställe”
och vet våra svaga punkter men Herren strider för
oss.
3. Leva i ödmjukhet. Vara helt beroende av Gud.
Vid bönetillfällena, speciellt på morgonbönerna,
praktiserade vi ”bönetrio”, ett mycket välsignat sätt
att be just i smågrupper.
Två kollekter togs upp, en gick till Lennart och
Linnea Karlssons arbete bland föräldralösa barn i
Sydafrika och den andra till SKSF.
Anita Gustavsson, Axvall

Konferensdeltagare.
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En gemenskap som berörde
Det var en stor välsignelse att få samlas igen på
vår årliga SKSF-konferens. ”Bön som förvandlar”
var temat för helgen. Björn och Mona Stockman
från Frälsningsarmen kom och uppmuntrade oss
att börja be på nytt. Guds närvaro var så påtaglig
hela helgen, framför allt vid bönestunden på lördagskvällen. Vi delade in oss i bönetrio och bad
för alla som inte kunde vara med på konferensen. Vi bad för varandra och för sjukvården, för
SKSF och alla syskonorganisationer i Norden.
Jag personligen har blivit berörd av att se människor som var helt överlåtna till Gud. Trots svåra
sjukdomar ville de vara med på konferensen. Deras
hjärtan var fulla av en önskan att få tjäna Gud. De
hade sin blick fäst på Jesus och tillät inte omständigheterna att styra. Jag är tacksam till er Elly, Mona

och Ann-Gret att ni kom. Er närvaro på konferensen talade till mitt hjärta mycket mer än tusen
ord om vad livet med Jesus betyder. Det betyder
kraft och styrka när vi är som svagast. Det betyder
välsignelse för människor som finns runt omkring.
Jag tackar Gud för denna underbara helg, för
gemenskapen som vi fick uppleva och all uppmuntran. ”Därför gläder sig mitt hjärta och jublar
min ära, och min kropp få bo i trygghet.
Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall
ej låta din fromme se förgängelsen.
Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag
av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt”,
Ps 16:9-11.
Sara Sebök, Göteborg

Mona och Björn Stockman

Tacka för:
-

en välsignad konferens på Hjälmargården
hjälp i sjukdom för flera konferensdeltagare
överskott i det ekonomiska bokslutet
alla trogna förebedjare och givare
den goda gemenskapen mellan de nordiska
länderna
- att Mona Stockmans operation gick så bra

Bed för:
- fortsatt helande för vännerna Stockmans och
Ann-Gret Johansson och Elly Kvissberg
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- den kommande sommaren i vården med alla
vikarier
- alla studenter som utexamineras från högskolor
och vårdskolor att de är fyllda av empati och
kunskap för att kunna ge den bästa vården
- den kristna vårdpersonalen särskilt, att de får vara
salt och ljus på sina arbetsplatser
- vårt land och vårt folk, att Gud får väcka oss på
nytt för de kristna värdena och många får göra
välsignade Gudsmöten denna sommar

Årsberättelse för Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund, 2009
Ännu ett år har gått till ända och varje gång man
ser sig tillbaka blir det ju ett slags bokslut. Vad har
vi i SKSF åstadkommit under 2009 både som förening men kanske mest som enskilda medlemmar?
Har vi kunnat vara Jesu förlängda arm ut till våra
medmänniskor, en barmhärtig samarit kanske?
Tänk att Gud vill ha oss i sin tjänst, visst är det
stort! Och vilket förtroende Han har för oss, både
dig och mig, att vi kan få sprida kunskapens vällukt till människor runt om oss.
Årskonferensen 2009 hölls på Hjälmargården
första helgen i maj. Sjukhuspastor Claes Olsson
från Skövde undervisade över ämnet ”Kristen i
vården – vad är vår värdegrund?”
Han kom in på hur just den barmhärtige samariern är en god förebild för alla som arbetar inom
vården och det visar också vilken människosyn
Jesus hade. Selma Lundqvist, Örebro, inramade
budskapen i de olika samlingarna med sin mjuka
sång.
19 september hölls kursen ”International Saline”
i Tabernaklet i Göteborg, inbjudan hade gått ut till
de kristna sjukvårdsförbunden i övriga nordiska
länder och till föreningen Kristna Läkare och Medicinare. Det blev 30 deltagare varav 19 från Sverige.
Dr Gabor Györi från Ungern och Alet Uittenbogaard från Holland höll i undervisningen. Materialet som ju kommer från USA, hade blivit översatt
av Eivor Niklasson och med hjälp av en ung kinesisk student, Chrystal, inlagt på Powerpoint.
Eivors och Chrystals arbete är värt en extra stor
eloge. Handledningen går att köpa genom SKSF.
I oktober hölls HCFI:s ledarkonferens på
Malaysia och Barbro Fritz, som kontaktperson för
Norden, hade fått en inbjudan men kunde tyvärr
inte delta.
I november medverkade Lennart och Linnea
Karlsson på en samling i Aneby Allianskyrka där
SKSF var medarrangör. Lennart visade bilder och
talade om sitt arbete bland föräldralösa barn och

ungdomar i White River-området i Sydafrika. Insamlingen blev ca. 7000 kronor till Karlssons och
drygt 2000 kronor till SKSF. Dessutom såldes
Lennart Karlssons bok Dokotela, som också varit
recenserad i Hälsning.
Vid årsmötet avgick Marianne Karrman, mångårig ledamot av styrelsen, och Carina Granström.
Till deras efterträdare valdes Majken Hagvil, Tidaholm och Ingrid Rydell, Vallentuna på två år. Till
suppleant efter Barbro Svensson valdes Anita
Andersson, Göteborg, på två år. Styrelsen f.ö. har
bestått av följande ordinarie ledamöter: Barbro
Fritz, ordförande, Margréth Jansson, vice ordförande, Inga-Maj Filipsson, sekreterare och Margareta Kjellerstedt. Suppleant har varit Irene Skagerö.
Adjungerad kassör har varit Inga-May Nilsson, revisor Ragnar Vårbrant och revisorssuppleant
Kerstin Hult.
På förslag från KriSoS i Danmark startades under
hösten ett försök med ett bönebrev för hela
Norden via e-post. Bönekoordinator är Inga Sörig
i KriSoS och ansvarig i Sverige är Ingrid Rydell.
Frälsningsarmén i Sverige har haft ett förbund för
medicinsk personal som upphörde under 2009.
SKSF kontaktades och det beslöts att deras medlemmar skulle erbjudas att gå med i SKSF. Därför
kom förslaget att inbjuda Majorerna Mona och
Björn Stockman som talare på 2010 års konferens.
Tidningen Hälsning går ut i ca 600 ex. 4 gånger
per år och Sune Jäderberg på Textorama, Tranås,
är en ovärderlig hjälp i redigeringen.
Varmt tack och Guds rika välsignelse till Er alla
som under året visat Ert stöd i förbön och med gåvor. Utan er hjälp skulle vi inte kunna existera. Låt
oss inte förtröttas!
För SKSF:s styrelse
Barbro Fritz, ordförande
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Bokslut 2009

Vi tackar för gåvor
Inkomster 1:a kvartalet 2010
Gåvor till SKSF
17 965,00
Konferenser
3 300,00
Summa:

21 265,00

Utgifter 1:a kvartalet 2010
Hälsning
Avgifter Plusgirot
Utbetalt till HCF i Norden
Porto, telefon, papper

14 618,00
624,00
1 492,00
722,00

Summa:

17 456,00
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Komplett information
Den som önskar få en kopia
på hela bokslutet och revisionsberättelsen
ombeds kontakta kansliet.

Yrkesskolan är på gång!
Lagom till konferensen kom en hälsning från Lennart och Linnea Karlsson i Sydafrika. Redan på
SKSF:s konferens på Gullbrannagården för ett
par år sedan talade Lennart om hur han börjat
skissa på och arbeta för att en yrkesskola för föräldralösa ungdomar skulle kunna byggas i White
River-området. I höstas när SKSF hade en samling med makarna Karlsson här i Aneby talade
Lennart mer om planerna och att ett hus skulle
påbörjas. När de återvände till Sydafrika i januari
var bygget igång och just till konferensen kom ett
kort på det färdiga men tomma huset. En god vän
till honom skulle komma upp från Durban och de
skulle se vad som behövdes av utrustning.
I veckan nu kom ett nytt brev och vi kan börja
ana vad en sådan här skola kommer att betyda för
dessa utsatta ungdomar. Huset kommer att ha fyra
sektioner:
- Köksavdelning, med elektrisk spis, gasspis, mikrovågsugn, tvättmaskin och dammsugare, som ska
ge flickor kunskap så de kan känna sig ”hemma”
om de får ett jobb i ett hem eller på restaurang.
Kostnaden är redan täckt av en donation.
- Praktisk träning. Där ska finnas 12 symaskiner
(de har redan 6 maskiner), någon har donerat en
stickmaskin och det planeras också för pärlarbeten som är populära turistsouvenirer. Den delen

ska också användas som lektionssal med overheadprojektor etc. Kostnad för arbetsbänkar ung 15 000
kronor plus för symaskiner och overhead.
- Verkstad, där s.k. handymen ska utbildas. De ska
få lära sig snickeri, målning, murning, rörmokeri
etc. Farmare söker ofta folk med dessa kunskaper, så det betyder att grabbarna mycket snart kan
få en inkomst som kan underlätta för ”familjen”
(=småsyskon). Kostnad här omkring 32 000 kronor.
- Datasal där 6 elever kan få träning samtidigt. Dels
ska man få baskunskaper för att kunna ta plats på
kontor, dels ska elever i sitt sista skolår kunna få
hjälp med engelska, matte etc.
Kostnad för datorerna oklart men annan utrustning beräknas till 6-7000 kronor.
Man ska snart börja förhandla med myndigheter
om hjälp att anställa lärare men det kan inte göras
förrän utrustningen är planerad.
Ett 275 meter långt elektriskt staket håller på att
sättas upp, kostnad oklart, och ett borrhål för vatten är redan klart. Installation av pump, vattentank etc. beräknas kosta 30 000 kronor.
Är det någon som känner att ni vill vara med och
hjälpa till med kostnaderna så finns möjligheten
genom SKSF. Märk talongen ”Yrkesskola, Lennart Karlsson”.

OBS! Just före pressläggningen kom ett e-postbrev från Lennart Karlsson. För 10 dagar sedan skadade han sin högra axel, ett ligament är avslitet och måste kanske opereras. Beslut ska tas 26 maj. Bed
om snabb läkning! Han behöver vara frisk med tanke på allt arbete just nu.

Blivande yrkesskola för föräldralösa ungdomar i White River-området i Sydafrika.
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B-POST
Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

Textorama
Box 427, 573 25 Tranås

Jag önskar jag vore dig nära
Jag önskar jag vore dig nära
och finge trycka din hand
Jag önskar jag kunde bära
en del av din börda ibland.
När sorger och oro smärta
dig på din steniga stig
jag önskar av hela mitt hjärta
att jag kunde hjälpa dig.
När sorger dig tynger och sårar
och trycker dig ner till slut
Vet, att ur bittra tårar
slår glädjen renast ut.
Ofta tycks bördorna tunga
alltför tunga för en
Ofta på axlar unga
känns börda som sten.
Vad gör det att dimmorna döljer
solen som skulle ha lyst.
Med dig på färden följer
Jesus, fast lågmäld och tyst.
Ur Tårars kristaller av Bo Johnson,
Japanmissionär.

