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Stor tacksamhet
i Mchukwi, Tanzania
Ta emot hälsningen från vännerna i Mchukwi:
Varma hälsningar i Jesu Kristi namn
från Mchukwi Mission Hospital.
Vi tackar för gott samarbete, råd och böner som vi fått
under 2020. Vi vill också uttrycka vårt stora tack för givmildhetens gåva som Gud har lagt ner i er. Genom ert
bidrag från er jubileumsinsamling har vi kunnat köpa en
del utrustning till sjukhuset och även skyddsutrustning
till personalen. Allt detta har möjliggjorts tack vare er
stora omsorg om Guds arbete på Mchukwi Hospital.
Att tvätta händerna är något av det viktigaste vi kan göra under pandemin. I
Mchukwi har man köpt in ett stort antal vattentunnor av de här modellerna
för att underlätta detta.

Vi här i Mchukwi tror att Gud är rättvis och han kommer
inte att glömma vad ni har gjort för att hans arbete ska
utvecklas i Tanzania, särskilt i Kibiti-distriktet. Han kommer att välsigna er och kommande generationer eftersom
han alltid kommer ihåg det goda hans folk gör. Låt oss
fortsätta att be för varandra så att vi genom Guds nåd kan
fortsätta tjäna honom på det sätt som vi har kallats till.
Vi hoppas att vårt samarbete kommer fortsätta även i
framtiden.
Desinfektionsmedel av olika slag samt handskar är viktiga för att hålla rent
under pandemin. Här ser ni en del av detta som inköpts till Mchukwi.

Hälsningar Hyasinta Maneno, Administrator.

Intresserad av att åka ut
hösten 2021?

Valberedningen efterlyser
styrelsekandidater

Som vi skrev i förra nyhetsbrevet har styrelsen beslutat

Valberedningen för Skandinaviska Läkarbanken har

att ta upp verksamheten igen i liten skala under våren
2021. Troligen blir det 5-6 uppdrag som kommer att genomföras då. Från hösten hoppas vi kunna skicka läkare
i ungefär samma utsträckning som vanligt, men allt beror
förstås på hur situationen ser ut i de olika länderna.
Är du intresserad av att åka under hösten 2021 är du välkommen att höra av dig. Dock har styrelsen sagt att under
rådande omständigheter skickar vi endast de som har
tidigare erfarenhet av utlandsarbete och är under 70 år.
Förhoppningen är också att man åker två personer tillsammans, bland annat har vi några trainees som vi gärna
vill skicka ut tillsammans med några av er.

påbörjat sitt arbete. En suppleant har valt att stiga av uppdraget och styrelsen behöver också utökas med en ordinarie ledamot. Är du intresserad av att sitta i styrelsen,
eller känner någon du tror skulle vara lämplig för uppdraget kan du kontakta valberedningen som består av
Cecilia Magnusson och Britten Klöfver Ståhl.
Cecilia Magnusson cicci.magnusson71@gmail.com
Britten Klöfver Ståhl britten.stahl@borup.se

Livliga diskussioner på inspirations-och fortbildningsdagarna 2018 på Ädelfors folkhögskola. Vi hoppas detta ska kunna bli verklighet också 2021!

Lägesrapport från Mutomo,
Kenya
Sister Mary har skickat en julhälsning från Mutomo

Hon hoppas på en snar lösning av detta så att man kan
fira en lugn jul.
Sister Mary uttrycker också stor tacksamhet för att Gud
har beskyddat och välsignat dem på många sätt under året.

Hospital där hon önskar oss en fridfull jul och ett välsignat Nytt år 2021. Hon skriver att det kommer att bli en
annorlunda jul eftersom syster Anita inte finns där längre.
Ni som har varit på Mutomo har säkert träffat Anita och
fått del av hennes hjälp och kunskap på många sätt. Hon
blev sjuk i juli och åkte hem till Irland. Tyvärr kunde hon
inte återvända utan avled i oktober. Detta är givetvis en
stor förlust och saknad för alla på sjukhuset.

Inspirationsdagar och
Årsmöte april 2021
Planeringen för Inspirations- och fortbildningsdagarna
24-25 april 2021 pågår för fullt. Vår förhoppning är givetvis
att vi ska kunna mötas på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn. Går inte det kommer vi att mötas digitalt lördagen
den 24 april för några inspirerande föredrag samt workshops.
Skandinaviska Läkarbanken håller också sitt årsmöte
den 25 april i Holsbybrunn om det går, och annars blir
det också digitalt.
Välkomna med på dessa samlingar!

Tack för året som gått!
Till sist vill jag säga ett stort tack till er alla för året som
Ledarskapet på Mutomo Hospital som det såg ut tills för ca ett halvår
sedan. Från vänster: Dr Amollo - Medical officer in charge, Syster Mary
- matron, Faith - Human resource manager, Syster Anitha och
Syster Mary - administrator.

gått. Det blev inte som vi hade tänkt oss, och bara ett fåtal
av er som var planerade för uppdrag kunde genomföra
dem. Stort tack till er som varit ute – och till er som villigt
stod till förfogande även om ni inte kom iväg. Jag förstår

Men julen kommer också bli annorlunda på grund av

ju också att ni alla haft ett tufft år på era arbetsplatser och

Covid-19. Situationen i Kenya har varit värre under den

gjort en god insats för vårt samhälle genom att bekämpa

andra vågen än den första, men syster Mary tror att den

den pandemi vi går igenom. Nu hoppas och ber vi att pan-

långsamt är på väg att stabiliseras igen. Det är mycket att

demin ska lugna ner sig och att vi ska

göra på sjukhuset eftersom vårdpersonalen på de offent-

få återuppta vår verksamhet igen.

liga institutionerna strejkar. Detta gör att patientantalet
på Mutomo går upp och man får in många svårt sjuka
patienter. Syster Mary konstaterar att det inte är så bra att
strejka under en pandemi som denna, men att det verkar
som om vårdpersonalen kämpar för sina rättigheter.

Jag önskar er alla en riktigt
God och Fridfull Julhelg,
och ett Välsignat Nytt År!
Gerd Pettersson
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