Herren är min herde,
mig ska inget fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro.
Han ger liv åt min själ,
Han leder mig på rätta vägar,
för Sitt namns skull.
Även om jag vandrar
i dödsskuggans dal
fruktar jag inget ont,
för Du är med mig.

Sjukhuskyrkans symbol
Blomman från den avbrutna grenen
visar att det finns en ny möjlighet.
Det som gått sönder eller skadats
kan finna nya vägar till liv igen.

En psalm av kung David
Psaltaren 23, vers 1-4 (SFB15)

Både den avbrutna grenen och
sidoskottet är omslutna av korset
– så är vi alltid omslutna
av Guds närvaro.

Sjukhuskyrkan är till för:

Kapellet – en plats för alla

Vilka är vi i Sjukhuskyrkan?

PATIENTER, NÄRSTÅENDE och PERSONAL

Kapellet ligger i entréplanet i huvudbyggnaden
(snett mot apoteket) och är öppet mellan 07.00
och 19.00. Här finns det möjlighet att sitta ner
en stund, be, tända ljus, vila i tystnad eller om du
vill lyssna på ett musikstycke eller andakt. Du
kan även skriva något i ”Tankeboken” samt köpa
vykort och böcker.

Vi är tre heltidsanställda och därutöver finns
det volontärer som hjälper till.

På sjukhuset kan det väckas frågor och tankar
om hur livet har varit och hur framtiden ska bli.
Medarbetarna i Sjukhuskyrkan har kunskap och
erfarenhet av att möta människor i olika
livsskeden, oavsett trosuppfattning. Vi tar oss
tid att lyssna och vill vara ett stöd för dig med
respekt för din livssituation, din livsåskådning
och dina erfarenheter.

Vi erbjuder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besök, närvaro och aktivt lyssnande
Enskilda samtal och själavård
Existentiellt stöd
Krisstöd vid akuta händelser
Dop och barnvälsignelse i krissituation
Avskeds- och minnesstunder
Gudstjänster och andakter
Bön, förbön och bikt
Reflekterande gruppsamtal
Samordning av kontakt med
företrädare för andra religioner

Ring: 0455 - 73 10 00
Via sjukhusets växel begär du att få tala med oss
i Sjukhuskyrkan. Det går även bra att mejla oss:
sjukhuskyrkan.karlskrona@regionblekinge.se

Vi som är anställda heter: Glenn Sjöberg,
präst; Lovisa Furingsten, pastor och Maria
Olofsson, diakon.

Gudstjänster
Vi firar gudstjänst i kapellet varje fredag
kl. 14.30 (i undantagsfall annan dag). Är du
patient och behöver hjälp att komma till kapellet
- be avdelningspersonalen kontakta oss.

Glenn

Lovisa

Maria

Vi har beredskap kl. 08–18, alla dagar i
veckan (mån – sön) året runt.
Vi har tystnadsplikt och skriver inga
journaler.

Vid varje säng kan du lyssna till andakter och
musik via Sjukhusets radiokanal som ständigt
sänder. Fredagens gudstjänst direktsänds via
denna kanal.

Sjukhuskyrkan i Karlskrona understöds av
38 lokala församlingar, genom de två huvudmännen Svenska kyrkan och Frikyrkorådet för
sjukhuspastor i Karlskrona.
Läs mer om hur du kan stötta oss, via vår
hemsida: www.sjukhuskyrkan.se/karlskrona

