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Kära SKSF-vän
När jag skriver detta är det början av maj
månad. Fåglarna sjunger och gräsmattorna
börjar bli gröna igen. Många av vårblommorna har kommit upp och snart är även
lövträden gröna. Jag fascineras lika mycket
varje år över hur allt får liv, och känner mig
både förundrad och tacksam över att han
som skapat allt detta underbara bryr sig
om lilla mig.
Vi hade en fin konferens på Mullsjö folkhögskola i början av april, då vi pratade en
del om att möta människor på flykt, i kris
och katastrof. Vi lever i en orolig värld där
många lever under mycket tuffa förhållanden och vi är många yrkesgrupper som
möter dessa människor. Det kändes gott att
få samtala om detta ämne och även att be
för varandra. På söndagsmorgonen skedde
sedan en tragisk bussolycka där skolungdomar fanns med och flera av dem blev så illa
skadade att de dog. Veckan efter vet vi alla
vad som hände i Stockholm. Terrorattacken
har även den tagit flera liv. Många har berörts av det som hänt. Vid båda dessa tillfällen fanns flera yrkesgrupper engagerade
för att ta hand om offren, anhöriga, oroliga
och att organisera upp arbetet på ett bra
sätt. Vi får fortsätta be för varandra att vi
som kristna i vår vardag kan få vara ljus och
salt och visa Jesu kärlek genom vårt sätt att
vara och bemöta människor.
Under konferensen pratades det även om
att människosynen är på glid i vårt samhälle. Det är därför viktigt att påminna oss om
vad som hände under andra världskriget.
Livia Fränkel som är en av de få överlevande från koncentrationslägren har delat med
sig några av sina tankar och upplevelser i
detta nummer av Hälsning.
Jag har jobbat ganska många år nu inom
äldreomsorgen och trivs med det, har goda

erfarenheter och tycker att de äldre får bra
vård där jag jobbar. Tyvärr räcker inte alltid
resurserna till och på många ställen vet jag
att det har blivit sämre bemanning och personalen får slita hårt för att hinna med det
de ska göra. Marcus Birro är en känd författare, skribent och poet som på ett ibland
något provocerande sätt tar upp det han ser
händer i vårt samhälle, bl.a. i vården för att
få oss att tänka till, reagera och agera.
Jag är tacksam för alla bedjare vi har i
SKSF. Vi behöver be mycket för vård och
omsorg och för vårt land.
Jag vill önska dig en
skön sommar! Vi möts på
bönebron!
Margréth Jansson
Ordförande

kristenivarden@telia.com
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Europadomstolen nästa för Grimmark

Onsdagen den 12 april kl. 11 meddelade
Arbetsdomstolen sitt beslut ang. barnmorskan Ellinor Grimmarks fall. Arbetsdomstolen dömde inte till Ellinors fördel, och
slog fast att hon inte blivit diskriminerad
då hon nekats jobb p.g.a. att hon inte vill
vara delaktig i att utföra aborter. Kl. 14
var det presskonferens i Citykonditoriet i
Stockholm. Då fanns tillsammans med TV
både nationell och utländsk press på plats.
Även SKSF hade några representanter där.
Dessutom hörde media från andra länder
av sig till Ruth Nordström under dagen per
telefon.
Ellinors juridiska ombud Ruth Nordström,
Percy Bratt och Jörgen Olson gick igenom
Arbetsdomstolens dom, barnmorskans
internationella etiska kod, förarbeten till

abortlagen, vad Europakommissionen säger mm. Ellinor berättade om bakgrunden
till det som i massmedia kallas för barnmorskemålet, hur hon nekats jobb p.g.a. att
hon åberopat samvetsfrihet för att hon inte
vill medverka vid aborter och att hon nu
jobbar som barnmorska i Norge. Av Tingsrätten dömdes Ellinor att betala Regionens
rättegångskostnader med 925 000 kr. I Arbetsdomstolen dömdes hon att betala 606
000 kr. för Region Jönköpings rättegångskostnad. Det pågår nu en insamling för att
stötta Ellinor.
Ellinor har nu förlorat i alla instanser i
Sverige och har tillsammans med sina juridiska ombud beslutat att gå vidare till Europadomstolen. Fallet följs av många runtom
i världen.

Fr.v.: Ruth Nordström, Ellinor Grimmark, Pery Bratt, Jörgen Olson
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På tal om alla människors lika värde………
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När jag ombads att skriva en artikel i denna tidning, visste jag inte riktigt vad denna
skulle handla om. Men innehållet ger sig automatiskt, när man öppnar en dagstidning
och läser om galningen därborta i USA. Jag
får konstant dåliga vibbar, ont i magen, associationerna är alltför nära med trettiotalet. Då talade man också om en galning som
man inte riktigt tog på allvar, och man trodde hela tiden att: det ordnar sig nog. Själv
hörde jag åtskilliga gånger galningen i radio
orera, gapa om att alla judar kommer att utrotas. Jag var kanske 6-7 år gammal då, och
blev fruktansvärt rädd. Trots att mor försökte lugna mig, att han inte är så farlig och han
menar nog inte vad han säger. Tyvärr, ingen
tog honom på allvar, inte judarna, men inte
heller Europas politiker, d.v.s. stormakterna.
(England och Frankrike) Först 1939 började
de inse faran, men då var det tyvärr alldeles
försent.
Nazisternas maktövertagande ägde rum i
januari 1933. I deras lära ingick vissheten
om att den ariska rasen är utvald att härska
över hela världen, och de lägre stående raserna, såsom judar, zigenare, och människor
med olika kulörer har inget existensberättigande. Inte heller har de fysiskt och psykiskt
handikappade, homosexuella, och frikyrkliga det. Och det var minsann inga tomma
hotelser. Strax efter Hitler fick makten, började han göra allvar av planerna att utrota
alla s.k. ”untermenschen” d.v.s. de som inte
hörde till den ariska rasen och utrotningen
av dessa människor påbörjades. De började
faktiskt med att mörda sin egen befolkning,
d.v.s. handikappade och psykiskt störda. De
hämtades från sina hem och fördes till ”sanatorier” där de anhöriga sedan fick medde-

lande att ”tyvärr, NN har avlidit p.g.a. lunginflammation”, e.d. Detta var nazisternas s.k.
”eutanasiprogram”. I regel gasades de sjuka
ihjäl i bussar.
Mördandet av judarna började på allvar
efter krigsutbrottet, 1 sept.1939, då Polen
invaderades. Judarna fick gräva sina egna
gravar, sedan fick de ställa sig vid kanten
där de sköts ihjäl av SS. Detta förfaringssätt
fann de lite för kostsamt, inte gick det tillräckligt snabbt heller, och så småningom
kom de fram till att det effektivaste sättet
var att använda gas. Och så föddes tanken
på utrotningsläger. De hade 5 st. där judarna gasades ihjäl, Auschwitz var det största
och effektivaste. Alla dessa läger låg i Polen.
Min livshistoria liknar många andras. Jag
levde ett tryggt liv i kretsen av min älskade
familj, mitt stora brott var att jag var jude.
Det fanns många judar i vår lilla stad Sighet i
Transsylvanien, och antisemitismen var väl

Livia Fränkel

utbredd. Hitler hade bestämt ännu i tidigt
skede att Europas judar kommer att utrotas. Vi hade ändå tur i oturen att turen till
de ungerska judarna kom först i maj 1944.
3000 judar från staden Sighet deporterades
den 14 maj, och den var den första transporten från Ungern. Av dessa 3000 var c:a 400
utvalda att leva, de övriga gasades ihjäl redan vid ankomsten. Så ock min mor och far.
Min syster och jag fick leva, så bestämde dr.
Mengele som var tjänstgörande denna natt.
Jag skall inte trötta läsaren med att beskriva
våra Odysséer under det år som följde. Som
genom ett under klarade vi livhanken och
upplevde befrielsen i Bergen-Belsen den 15
april 1945. Av en slump och genom Svenska Röda Korsets försorg hamnade vi så i
Sverige, som har blivit vårt hem under de
senaste 72 åren. Vi har gift oss, idag har vi

båda stora familjer, välutbildade barn samt
barnbarn.
Och även barnbarnsbarn. Och, apropå dagens flyktingpolitik; vi hade inga problem
med integrationen, smälte in i svenska
samhället ganska snabbt. Och – Sverige fick
ett välkommet tillskott till kultur och vetenskap med alla oss som kom 1945.
Som en intressant avslutning, vill jag också nämna, att mina 3 barn, såväl som min
systers 3 har alla akademisk utbildning,
också mina 6 barnbarn. Vill ni veta mera
om oss, läs då gärna min systers bok, Hedi
Fried ”Skärvor av ett liv” som handlar om
just vår gemensamma tid i lägret.
Livia Fränkel
ordförande i Föreningen
Förintelsens Överlevande

Välkommen till SKSFsamling i Aneby!
SKSF-gruppen i Aneby
inbjuder till en vårsamling
När: Måndag 29 maj 2017 kl. 18:00
Var: Anderstorp missionshus, Aneby
Medverkande: Irene och
Roberth Johansson, Aneby
De sjunger och talar,
Roberth är känd för sina böcker
”Humor i helgade hyddor”
Servering
För mer info: Kontakta Barbro Fritz
0380-40246

En promenad på Drottninggatan

Onsdag den 12 april var vi några från SKSF
som gick på Drottninggatan till Sergels
torg i Stockholm och tittade på alla blommor, ljus och det människor hade skrivit på
kort och papperslappar efter terrordådet.
Många människor stannade upp. Man kunde inte gå där oberörd. Några hade själva
med sig blommor. Främlingar som vanligtvis inte skulle haft något gemensamt, utan
bara passerat varandra, utbytte tankar om
det som hänt. Andra pratade med de poliser
som fanns där. På ett ställe stod det ”Bed för
Stockholm”. Vi behöver be för hela Sverige.
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Föreningsnytt

Årskonferensen 2017

Årskonferensen för SKSF hölls på Mullsjö
Folkhögskola i naturnära vacker miljö ett
par mil utanför Jönköping och var för första
gången ett samarrangemang med Kristna
Läkare och Medicinstudenter (KLM) med
temat “Samtal pågår - när livet är som svårast”. De inbjudna talarna kom från olika
yrkeskategorier både inom och utanför
vården.
På fredagskvällen introducerades ett
panelsamtal mellan ett antal verksamma
från olika instanser i samhället med det
gemensamt att de ofta är de som kommer
i nära kontakt med människor som drabbats av trauma på olika sätt. De fick dela
hur den kristna tron är med i vardagen och
arbetet, vad det betyder för dem och också
hur det påverkar deras syn på arbetet och
människor de möter. Gud kallar oss med
våra olika personligheter och egenskaper
till olika yrken och arbetsmiljöer med en
tanke att han vill använda oss där vi är och
bland de människor vi möter. Inte i vår egen
kraft utan tillsammans med Honom.
Lördagen började med morgonbön inn-
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Therese Ewert

an seminarium med Per och Therese Ewert
tog vid. Både Per och Therese är på olika
sätt engagerade i apologetik och kristen
etik i vår tid och även medförfattare i det
nyframtagna undervisningsmaterialet om
sex och samlevnad från NfS (Nätverket för
samlevnad och sexualitet). På eftermiddagen talade läkaren Glenn Haegerstam om
människovärdet och dess betydelse och synen på detta i vår tid med paralleller till historien. KLM:s avgående ordförande Johan

Panelsamtalet på fredagskvällen: Moderator: Johan Semby.
I panelen fr.v. Samir Sharo (läkare), Anders Ydreborg (polis), Josef Sörensson
(Regionutvecklare, jobbat som ambulanssjuksköterska), Kjell Zingmark (brandman)

Föreningsnytt

Festmiddag på lördagskvällen

Semby föredrog också det internationella
arbetet bland kristna läkare som KLM är en
del i. Under lördagen var det även årsmöte
för respektive förening.
Kvällen veks traditionsenligt åt festmiddag och senare också tid för andakt med
bön och förbön för föreningarna, olika
behov och oss som kristna inom vården.
Linda Steen, en av de barnmorskor som
driver frågan om samvetsfrihet för svensk
vårdpersonal i rätten, delade också en del

I söndagens gudstjänst medverkade även
Christer Ramefelt (vid pianot), tillsammans med Ingrid och Jan Gunnargård

av sina erfarenheter.
På söndagen predikade Christian Braw,
präst och författare och vi fick dela nattvard
tillsammans innan det var dags att avsluta
årskonferensen för 2017.
För mig blev helgen också en helg av gemenskap och många goda samtal mellan
seminarier och möten. Att få träffas som
kristna i vården över yrkeskategorierna
och även i olika faser i livet betyder mycket.
Man får dela erfarenheter från sitt yrkesliv
och sin vardag, samtala och be tillsammans. Vi behöver mötesplatser som denna
och i båda föreningarna, för livet med Gud
är också ett liv i
gemenskap med
andra.

Jessika Pahlm
ST-läkare
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forts. Årskonferensen 2017

SKSF - KLMs konferens avslutades på söndagen med nattvardsgudstjänst. Christian
Braw predikade om högmod. CB menade
att högmod är den största synden. Att vi
tror att vi klarar oss utan Gud är förödande.
CB är docent vid Åbo Akademi och präst
i Svenska Kyrkan. Han har utgett romaner,
lyrik, facklitteratur och vetenskapliga verk.
Jag köpte hans bok “Mellan tid och evighet”
och fick möta Vaclav Havel, Japan Kross, Kaj
Munk, C.S. Lewis, Augustinus och Martin
Luther. Här ställs frågan om vad som kommer efter demokratin, om vetenskapens
trovärdighet, om tidens myt och kulturens
väsen. Överallt söker CB förstå de grundläggande mönstren i tiden, kulturerna och
tänkesätten.
I ett kapitel om information skriver CB:
“Var ligger då problemet med informationssamhället? Ett av problemen är informatörernas brist på ödmjukhet. Istället för
att inse att han kommer med en tolkningsmodell gör han anspråk på att han kommer
med en sanning. Detta hör samman med
informatörers vilja att styra mottagaren till
vissa handlingsmönster. För att uppnå detta appellerar man i första hand till mottaga-
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rens affekter. Till sist utgör själva mängden
av information ett problem. Vi får veta så
mycket att vi inte hinner tänka efter, och
då märker vi varken informatörens brist
på ödmjukhet eller hans vilja att styra oss.
Följden blir att vi blir redskap för andras
vilja, lättledda och oansvariga”.
I ett kapitel om historia och logik skriver
CB: “Viljan till sanning är inte ett resultat av
logiska överväganden. Den är istället primär. Den ligger före. Sanningen är viktig i
sig, inte därför att”.
I kapitlet “Vad kommer efter oss?” lyfter
CB fram Augustinus vision om två gemenskaper av människor på väg genom världshistorien: “I den ena präglas människor av
kärleken till sig själva och det förgängliga. I
den andra präglas de av kärlek till Gud och
det eviga……..och vi förvandlas till det, som
vi älskar.”
Under konferensen fick vi möta kollegor
som visade på sitt beroende av Gud i sin
kallelse som kristen personal inom vård
och omsorg. Det var också tydligt att de
förvandlats av sin kärlek till Gud och de
människor de mött.

Nattvardsfirande under söndagens gudstjänst.

Föreningsnytt
Det är med stor tacksamhet jag tänker tillbaka på helgen i Mullsjö med värmande gemenskap och uppbyggligt program. Hoppas
SKSF och KLM fortsätter att ha gemensamma årskonferenser. Vi behöver varandra i
vår tjänst i Guds rike!

Flera av deltagarna, bl.a. Barbro Fritz,
var engagerade att läsa högt ur Bibeln.

Johan Holmdahl
Medicine doktor,
Överläkare

KLM har fått en ny ordförande

KLM valde ny ordförande i samband med sitt årsmöte lördagen
den 1 april 2017. Ögonläkaren Johan Semby från Ljungskile har
varit ordförande under några år, och vi har under åren haft kontakt och gott samarbete mellan SKSF och KLM. Johan kommer
att finnas med i KLM:s styrelse och arbete även fortsättningsvis,
men han kommer att ha andra uppgifter. Johan avtackades av
Joakim Stiernspetz under festmiddagen på lördagskvällen.
Vi tackar Johan för denna tid med god kontakt och gott samarbete och önskar honom Guds välsignelse även i fortsättningen.
Jovanna Dahlgren heter KLM:s nya ordförande. Jovanna är barnendokrinolog och sedan 2006 chef för Centrum för pediatrisk
tillväxtforskning, vid Avdelningen för Pediatrik där hon också är
avdelningschef sedan 2015. Sedan 2012 är hon registerhållare
för nationella kvalitetsregistret för tillväxthormonbehandling
hos barn. Jovanna disputerade 2001 vid Göteborgs Universitet
med avhandlingen ”Hormonal programming and adrenal function. Studies in children and in a rat model” och samma år blev
hon specialist i Barnmedicin. 2005 utnämndes hon till docent
och sektorsöverläkare, till universitetslektor 2010 samt till professor vid Göteborgs Universitet 2014.
Vi hoppas på forsatt god kontakt och samarbete med KLM och
önskar Jovanna lycka till och Guds välsignelse både privat och i
sin uppgift som KLM:s ordförande.
SKSF:s styrelse
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Bön
Vi ber tillsammans
Tacka för:

o Bönegemenskapen i SKSF och HCFI
o Alla som är ljus och salt i sin vardag
o Guds trofasthet och Guds löften
o Att vi har frihet att samlas till bön
och annan kristen gemenskap
o Sjukhuskyrkan
o Alla våra trogna medlemmar i SKSF
o Korset i våra nordiska flaggor
o En lyckad årskonferens

Bed för:

o Dem som är förföljda för sin tro
o Dem som är på flykt och andra i nöd
o Muslimer som konverterat
o Den psykiska ohälsan i vårt land
o De studerande
o Frågan om Samvetsfrihet för vård-personal
o Synen på människovärdet
o Semestertiden, vikarier och andra som
arbetar i sommar inom vård och omsorg

Healthcare Sunday

- Bön för vård och omsorg

Söndag den 15 oktober vill vi uppmana alla kyrkor och samfund att vara med och
be för vården och omsorgen i Sverige.
Healthcare Sunday började i Storbritannien och uppmärksammas nu i många
länder. 18 oktober har Lucas namnsdag. Lucas i Nya testamentet var ju läkare, och
därför har man valt den söndag som är närmast 18 oktober.
Alla berörs vi på något sätt av vården och omsorgen i Sverige, antingen vi fattar
beslut, är personal, patient eller anhörig. Många som arbetar har ett tungt eller
stressigt arbete med mycket ansvar. Detta är ett tillfälle för dem att få förbön och
uppmuntran.
Hoppas ni vill vara med oss och speciellt be för vården och omsorgen! Vi vet att
det alltid händer något då vi ber.
Det finns information på SKSF:s hemsida, och den färdigskrivna bönen som finns
på sid.11 i detta nummer av Hälsning finns även där för att ladda ner och skriva ut.

SKSF:s hemsida: www.kristenivarden.se

HCFI:s europeiska bönevecka 2018
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Plats för böneveckan brukar variera och turen har nu kommit till vår region, d.v.s. Norden. KFH, vår systerorganisation i Norge kommer att stå som värdar och böneveckan
blir vecka två, troligen utanför Oslo. Mer information kommer framöver på vår hemsida
och i nästa nummer av Hälsning.

Bön

En bön för vård och omsorg
Käre Gud
Vi tackar dig för ditt löfte om att du alltid hör vår bön.
Vi ber idag speciellt för vård och omsorg i Sverige.
Var nära var och en som arbetar i vård och omsorg. Låt dem
motta din styrka och kärlek och låt dem få förmedla den vidare
till patienter, kollegor och andra som de möter.
Låt dem hitta möjligheter till kontakter med andra på arbetsplatsen för att kunna be och uppmuntra varandra och låt dem också
få hjälp och stöd från sin lokala kyrka.
Herre, vi ber för dem som i sitt arbete utsätts för hot och våld
från patienter.
Var med dem som möter patienter med missbruksproblem och
psykiska problem.
Vi ber för de studerande i vårt land, att de ska få den utbildning
de behöver, och vara väl förberedda att ta det ansvar som krävs
i arbetet inom vård och omsorg efter sin examen. Hjälp dem också att få arbete då de är färdigutbildade.
Tack Gud för alla dem som arbetar för våra barns hälsa och för
dem som arbetar med barn på förskolor, daghem, och olika skolor. Låt dem få förmedla din kärlek och trygghet.
Gud, vi ber, att det ska finnas en helhetssyn, att man ska se till
hela människan i vård och omsorg.
Herre, vi ber dig för alla som arbetar med att försöka se till de
fysiska, psykiska, sociala och andliga behoven hos de allvarligt
sjuka och döende och deras anhöriga.
Gud, vi ber dig, var särskilt nära dem som är deprimerade, och
dem som har svårt att leva ett normalt liv. Hjälp dem att få ta
emot den behandling och det stöd de behöver för att de ska finna
frid, hälsa och helande.
Herre, vi ber att de äldre bland oss ska bli betraktade med respekt, behandlade med värdighet och få den vård och den omsorg de behöver.
Trösta dem som sörjer och dem som bor och lever under svåra
förhållanden.
Ge dem och oss alla den hjälp vi behöver.
I Jesu namn,
Amen.
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Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Akademiska
sjukhuset i Uppsala
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Vecka 11 var jag i Uppsala och passade då
även på att besöka Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset. Jag hade inte bokat in
något möte med någon av deras anställda,
men tog reda på expeditionen och gick dit.
Jag hade då turen att träffa två av dem som
jobbade den dagen, och passade på att ställa lite frågor om Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset.
Akademiska sjukhuset är ett stort sjukhus med en 300-årig historia. Det är många
patienter som passerar sjukhuset. Dagligen
kommer t.ex. ca 900 patienter för läkarbesök och ca 165 skrivs in för sjukhusvård.
Nästan 300 patienter undersöks på röntgenavdelningen och ca 150 får hjälp på akutmottagningen(enligt sjukhusets webbsida).
I Sjukhuskyrkan finns både svenska kyrkan och frikyrkan representerade. Sedan 1
april är man åtta medarbetare: fyra sjukhuspräster, tre sjukhusdiakoner och en
sjukhuspastor. Man förmedlar även kontakt
med andra trosinriktningar då så önskas.
Det finns tre s.k. ”Andrum” på sjukhuset, i
olika hus/ingångar, på bottenplan eller entréplan. Ett andaktsrum finns på palliativt
centrum. Alla ”Andrum” är neutrala och har
alltså inga religiösa symboler framme, för
att olika trosinriktningar ska kunna använda rummen. Sjukhuskyrkan äger ju inte lokalerna, utan det är sjukhuset som tillhandahåller dem. I ett skåp i rummet förvaras
Biblar, Psalmböcker och i ett av dem även
ett kors som kan tas fram vid behov. Det
finns även möjlighet att skriva och lämna
lappar med tankar och det som man ev. vill
ha hjälp att be för.

Personal från Sjukhuskyrkan besöker patienter på olika avdelningar efter önskemål,
men man har inte andakter ute på avdelningarna. I ”Andrum” på bottenvåningen
vid ingång 85 har man däremot varje torsdag en enkel nattvardsgudstjänst. Man kan
vid ett sådant tillfälle ta fram korset som
annars finns inlåst i ett skåp.
När någon avlidit, om en anhörig önskar,
kan personal från Sjukhuskyrkan närvara
med en andakt hos den avlidne på avdelningen.
Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga, men även för den personal som jobbar på sjukhuset. Vårdpersonal kan ibland
behöva prata om det de möter, i grupp eller
enskilt.
Besök gärna sjukhuskyrkans lokaler då du
befinner dig på ett sjukhus, och kom ihåg
att be för dem som jobbar där. Sjukhuskyrkan fyller en viktig uppgift där den finns.
Margréth Jansson

Väderstrecken är utmärkta på golvet i ”Andrum”

Tankar från Marcus Birro

I Sverige har vi gjort oss av med Gud. Vi
jublar över vår inbillade frigjordhet. Vi arbetar hårt och noga på att hylla allt som kan
omänskliggöra oss. Allting som talar till
djupet av våra liv, allting som skulle kunna
främja vår ande, hånskrattar vi åt. Medmänniskor har blivit motmänniskor.
Den psykiska ohälsan slår nya rekord. Allting som matas oss från media handlar om
yta, stålar, kroppar, inredning. Det största
problemet är att vi käkar det som serveras
oss.
Vår tids förakt för allt mänskligt är skriande och fasansfullt. Det räcker att åka
tunnelbana klockan 08:30 för att inse att
människor anstränger sig väldigt hårt för
att inte se varandra. Allt som är mänskligt
och svårt förtränger vi.
Synen på de gamla i det här landet går
i den här riktningen. För en tid sedan läste jag om ett äldreboende på Värmdö som
skulle renoveras under några månader.
Kommunens lösning? De äldre fick bo i
containrar! Människor som varit med och
byggt det här landets välstånd (som dagens
politiker med en sällan sådan iver ägnar sig
åt att riva ner) tvingas alltså bo i containrar.
Och ingen verkar bry sig. Det nederlaget
känns så fundamentalt.
Det är ingen hemlighet att svensk sjukvård är i total kris. Det saknas pengar och
resurser, sjuksköterskor, undersköterskor
och läkare. Enligt Socialstyrelsen kan en
äldre människa under två veckor tvingas
träffa 15 olika vårdgivare. Många kan under
samma period tvingas möta 30 stycken. Det
är rätt enkelt (om man inte är politiker) att
sätta sig in i utsattheten att vara utlämnad
åt främmande människor i sina allra mest

privata skeenden.
Även äldrevården går på knäna. Men det
är ingen naturlag att äldrevården är så usel,
att många gamla tvingas möta många nya
ansikten eller inga ansikten alls. Det är en
fråga om prioritering. Politik är cynismens
triumf. De gamla har ingen stark företrädare. Alltså kan politikerna välja att lägga
pengar på annat.
Det senaste i raden av bisarra lösningar är
lanseringen av roboten Peppe som ska försöka lösa krisen i äldrevården. Enligt lanseringen har han stora, runda ögon som kan
blinka i olika färger. Däremot behöver han,
som det heter i lanseringen, tränas i empati.
Alltså. Du skiter i att besöka din gamla farmor men skickar fram en robot med halvtaskig empati. Men han kan i alla fall glittra
med sina ögon i olika färger.
Krisen i vården av de äldre handlar uteslutande om samhällsklimat och hur vi ser på
äldre människor. Ser vi dem som avslutade
öden eller som de människor de faktiskt är?
Om vi väljer det senare vore det fullständigt
förödande att skicka en robot till en äldre
människa som behöver vård. Men det är
där vi är idag. Och det borde bekymra oss

Marcus Birro
författare,
poet och
skribent
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Besök hos två av våra äldre medlemmar

En längre tid har vår ordförande Margréth
och jag talat om att göra ett besök hos ett
par av våra äldsta medlemmar i SKSF, Elly
Kvissberg och Karin Östman. Båda två har
flitigt varit med på konferenser och samlingar vi haft, men orkar inte längre. I påskveckan blev det så tillfälle och med oss hos
Elly var Carina Granström som även hon
länge har varit medlem i SKSF. Hos Karin
var också Ingrid Rydell med.
Vi började hos Elly Kvissberg som fyller
100 år i november om Herren vill det. Hon
bor på ett äldreboende i Rönninge. Hon och
hennes man, som var läkare, var missionärer i Tanzania under några år och arbetade
senare i bl.a. Jönköping. Nu fick vi en stund
runt kaffebordet och det är trosstärkande
att höra hur Gud varit med under ett långt
liv och att tron håller även när krafterna avtar. Vi fick en härlig bönestund och tack Elly
för alla böner som du under årens lopp bett
till vår himmelske Far.

Elly Kvissberg och fr.v. Carina Granström,
Margréth Jansson, Barbro Fritz.

Nästa dag åkte vi till Märsta och Karin
Östman. Karin blir 95 år i augusti om hon
får leva och det tror vi. Karin bodde under
många år i Sundsvall och var alltså en av
dem som träffade Francis Grim och Engela
när de kom till Sverige 1951. Senare, när

HUR BEHÅLLER DU ENGAGEMANG OCH LIVSGLÄDJE
I EN PRESSAD VÅRDVÄRLD?

TEMADAG FÖR KRISTEN VÅRD- OCH OMSORGSPERSONAL
Tid: Lördag den 7 oktober 2017 kl. 9:00 - 17:00
Plats: Församlingen Arken, Kraftvägen 12, Kungsängen
Kostnad: 250 kr / person (Betalas vid ankomst, gärna med kort eller swish)
I priset ingår lunch, fika x 2. Meddela vid anmälan ev. specialkost.
Enklare logi går att boka (vid anmälan) på Arken till en kostnad av 220 kr /person och natt.

Anmälan senast måndag den 25/9 till info@arken.org el. på tfn. 08-588 840 00
Arrangörer: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund,
Församlingen Arken, Hälsolövet
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Erasmia kom med, först som sekreterare och sedan som Francis hustru, var de i
Sundsvall och en jul fick de bo i Karins lägenhet. Det är nog inte många konferenser
som Karin har missat. Hon var även med
till Sydafrika på en HCFI- konferens där och
flera andra internationella samlingar. 1968
fick Karin som ensamstående, vilket då var
mycket ovanligt, adoptera en flicka från
Korea. Hon har nu 2 barnbarn också. När
den äldste, William tog studenten för 4 år
sedan, bodde han med pappan i Kina och

då var familjen där, även Karin, och firade
hans examen. Inte dåligt för en 90-åring.
Karin bjöd på kaffe med hembakad paj och
vi gladdes åt att få samtala om vår tro, SKSF
och avsluta besöket med en god bönestund.
Tack Karin för allt du betytt för SKSF under
alla dessa år.
Guds rika välsignelse önskar vi er båda,
Elly och Karin, och tack för att vi fick komma och hälsa på er.
Barbro Fritz, Aneby

Fr.v. Ingrid Rydell, Barbro Fritz, Karin Östman

Medverkande:

Anita Björk - ansvarig för församlingen Arkens helandecenter och helandedagar, bibellärare, förebedjare, handledare för församlingen Arkens bibelskola.
Lisa Sannholm - kristen hälso- och friskvårdskonsult från Uddevalla, arbetar med helandeskola (Anita Barker Andersen), träning, massage, kurser i friskvård och hälsa m.m.
Tomas Seidal - överläkare, verksamhetschef vid patologen på sjukhuset i Halmstad.
Författare till böckerna ”Alla är vi barn i början.” och ”Klinisk patologi”.
Margréth Jansson - ordförande för Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, specialistundersköterska inom palliativ vård. Har gått själavårdsutbildning, är diplomerad masssör,
medlem i en kristen MC-klubb.
Linda Bergling - pastor i församlingen Arken i Kungsängen, grundare av Arken bibelskola, evangelist, bibellärare, själavårdare med både nationell och internationell tjänst,
författare till många böcker inom helandetjänst coh biblisk själavård.
Mikaela Blomqvist Lyytikäinen - psykiatriker, specialistläkare inom ungdomspykiatri i Finland, grundare av det kristna vårdhemmet ”Framtidens port” samt resusrsläkare för Hälsolövet.

15

B-POST
Begränsad eftersändning

Vid definintiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:
SKSF, c/o Margréth Jansson
Smedhemsv. 19, Ryd, 565 97 Bottnaryd

KFH Landsmøte
på Voss 10 - 13 augusti 2017
Helgatun Fjelllpensjonat
ved foten av Vikafjellet
För mer info:
www.kfhelse.no

Följ med oss till Israel
8-17 november 2017
Svensktalande guide

I programmet ingår bl.a.
studiebesök på 2 olika sjukhus
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Margréth Jansson, ordförande
för Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Amalia Jonäll, reseledare
på Duveskogs reseservice

Hälsosamma dagar med Jesus i centrum

Info och anmälan:www.duvres.se

Resan är öppen för alla
som är intresserade.

för dig som vill hämta ny kraft och komma in i
en fördjupad relation till Jesus.
Kostnad: 1300 kr, mat och logi ingår.
Massage erbjuds, tillkommer 150 kr/pers.
Plats: Sjöhamra gård, norr om Åkersberga
med närhet till skog, sjö och hav.
Information och anmälan:
www.halsolovet.se
halsolovet@arken.org

Hemsida: www.stiftelsenprovita.se
E-post: info@stiftelsenprovita.se
Telefon: 018-129300
Vi arbetar för att främja mänskliga
rättigheter och ett starkare människovärde.

Vi behöver ditt stöd!
Ge en gåva till Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Plusgiro: 13 87 37 - 2 Bankgiro: 312-4294
Swish: 1234580239

