HUR BEHÅLLER DU ENGAGEMANG OCH LIVSGLÄDJE I EN PRESSAD VÅRDVÄRLD?
Tid: 		

Lördagen den 7 oktober 2017, kl 9.00 – 17.00.

Plats: 		

Församlingen Arken, Kraftvägen 12, Kungsängen.

Kostnad: 		

250 kr/person som betalas vid ankomst, gärna med kort eller Swish.
I priset ingår lunch och fika x 2. Lunch kommer att bokas på Kungsängens
golfrestaurang, meddela vid anmälan eventuellt behov av specialkost.
Önskar du logi - meddela oss i samband med anmälan.

		
Anmälan:

Senast måndagen den 25/9 till info@arken.org eller på tfn 08-588 840 00.

Temadagen vänder sig till dig som är kristen och arbetar inom vård- och omsorgssektorn eller är
anhörigvårdare. Behöver du inspiration och uppmuntran i din tro och din kallelse? Behöver du dela
erfarenheter med andra? Vill du få redskap att ta hand om din egen hälsa? Den här dagen kommer att ge
dig detta och mycket mer.

PRESENTATION AV MEDVERKANDE

fortsättning från föregående sida

TOMAS SEIDAL
Tomas Seidal är överläkare och verksamhetschef på Klinisk
Patologi och Cytologi i Halland. Han är även författare till böckerna “Alla är vi barn från början” och “Klinisk patologi”.

MARGRÉTH JANSSON
Margréth Jansson är ordförande för Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund samt specialistundersköterska inom palliativ vård. Hon
har gått själavårdsutbildning, är diplomerad massör och medlem
i en kristen MC-klubb.

LINDA BERGLING
Linda Bergling är pastor i församlingen Arken i Kungsängen
och grundare av Arkens bibelskola. Hon är evangelist, bibellärare och själavårdare med både nationell och internationell
tjänst. Linda är författare till många böcker inom helandetjänst
och biblisk själavård.

MIKAELA BLOMQVIST LYYTIKÄINEN
Mikaela Blomqvist Lyytikäinen är psykiatriker och specialistläkare inom ungdomspsykiatri i Finland. Hon är grundare av
det kristna vårdhemmet “Framtidens port” samt resursläkare för
Hälsolövet.
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“

Han ger den trötte kraft,
och ökar den maktlöses styrka
Ynglingar kan bli trötta och
ge upp, unga män kan falla.
Men de som hoppas på
Herren får ny kraft, de lyfter
med vingar som örnar.
De skyndar iväg utan att
mattas, de färdas framåt utan
att bli trötta.

“

JESAJA 40:29-31

Behöver du påfyllning, uppmuntran och inspiration? Vill du känna att du kan
”lyfta vingarna” och se på omständigheterna från ett nytt perspektiv? Önskar du
att Gud ska hälla sitt levande vatten över dig, så att ditt inre börjar grönska igen?
Vi vet att många som jobbar inom vården upplever stor press och tuffa arbetsförhållanden. Vi kan inte lösa problem med hög arbetsbelastning, mobbing
eller dålig arbetsmiljö den här dagen. Men vi vill ge dig en mötesplats med den
levande Guden, som är full av liv, kraft, kärlek och barmhärtighet. Han kan fylla
dina behov, både i ditt privata liv och i ditt arbetsliv. DU, din tro och din kärlek

till Jesus är viktig i dagens Vårdsverige.

ARRANGÖRER

PROGRAM

(med reservation för ändringar)

9.00 – 9.30

Registrering, kaffe och smörgås

9.30 – 9.40

Välkommen, introduktion och praktisk information

9.40 – 10.20
		

Föreläsning med Tomas Seidal. ”Ingen har betytt mer än Jesus Kristus
för utveckling av vård och läkekonst”

10.20 – 11.00
		

Föreläsning med Mikaela Blomqvist Lyytikäinen. “Bön som en del i 		
behandlingen vid psykisk ohälsa”

11.00 - 11.10

Paus

11.10 – 11.30

Inspiration av Margréth Jansson

11.30 – 12.30
Bibelundervisning med Linda Bergling:
		l Hur man hämtar kraft och styrka från tron på Jesus
l Låt inte hjärtat kallna – kärleken som drivkraft
12.30 – 13.50
13.50 – 14.20
		

Lunchpaus
l

l

14.20 – 14.45

Kaffe- och fruktpaus

14.45 – 15.15
		

Undervisning om Inre bönen som hjälper dig att förebygga stress och
oro, samt hämta kraft och vila i Guds närvaro, Linda Bergling

15.15 – 16.30
		

Praktisk tillämpning av Inre bönen, tid att ta emot från Gud genom 		
bön, bibelordet och den helige Andes närvaro

16.30 – 17.00

Feedback, utvärdering, avslutning

PRESENTATION AV MEDVERKANDE

Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund är en ekumenisk gemenskap för all
kristen vård- och omsorgspersonal, och en del av Healthcare Christian
Fellowship International, som finns i över 100 länder. SKSF värnar om den
kristna människosynen och människovärdet och vill på olika sätt uppmuntra
kristen personal att vara ljus och salt där man är.
Hemsida: www.kristenivarden.se

Församlingen

HÄLSOLÖVET
det kristna alternativet

Församlingen Arken är en fristående evangelisk kristen församling där
kärleken till Jesus är det centrala. Namnet ”arken” syftar på förbundets ark
från Gamla testamentet, en plats där Guds härlighet bodde. Arken har fått
en kallelse från Gud att vara en fristad för människor som behöver möta
Guds härlighet till helande och upprättelse. Församlingens vision grundar
sig på orden i Hesekiel 34:16 ”De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade
förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka, de förlorade söker vi upp”.
Hemsida: www.arken.org
Hälsolövet är ett vårdbolag med kristen värdegrund startat utifrån församlingen Arken 2008. Hälsolövet vill arbeta för andlig varudeklaration, inspiration till kristen vårdpersonal samt stödja och utveckla kristna alternativ
inom vården. Hemsida: www.halsolovet.se

Anita Björk berättar om församlingen Arkens helandecenter och 		
själavård
Lisa Sannholm berättar om friskvård och hälsa på biblisk grund

ANITA BJÖRK
Anita Björk är ansvarig för församlingen Arkens helandecenter
och helandedagar. Hon är också bibellärare, förebedjare och
handledare på församlingen Arkens bibelskola.

LISA SANNHOLM
Lisa Sannholm är kristen hälso- & friskvårdskonsult från Uddevalla. Hon arbetar med helandeskola (Anita Barker Andersen),
träning, massage, kurser i friskvård och hälsa med mera.

