
HÄNDELSE

SVERIGE



Sverige

Sveriges mest älskade barnboksför-
fattare lånar ut sitt namn till Karo-
linska sjukhuset som bygger Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, speciellt 
anpassat just för barnen. I år (2008) 
firar de 10 års-jubileum.

+ 1 sjukhus



Sverige

Den svenska regeringen bestäm-
mer sig för att satsa extra resurser 
på att minska köerna inom vården 
och inför vårdgaranti.

+ 1 sjukhus



Sverige

Lidköpings kommun har ett över-
skott i budgeten för 2007. Dessa 
pengar skänks till byggandet av 
nya sjukhus i ett u-land. Man tänkte 
dock bara på material och inte på 
att utbilda kunniga läkare.

+ 2 sjukhus om landet där sjuk-
huset byggs redan har en kyrka 
som kan hjälpa till att utbilda 
personal



Sverige

Den svenska riksdagen förbjuder 
fosfater i tvättmedel vilket leder till 
renare vatten och mindre övergöd-
ning i vattendragen. På vissa håll 
kan man ta vatten direkt ur sjön 
utan att behöva borra en brunn.

+ 2 brunnar



Sverige

EFS missionsförening i Örebro har 
samlat in medel för att borra två 
brunnar.

+ 2 brunnar



Sverige

Söndagsskolan i Sörbykyrkan 
samlar in pengar, närmare bestämt 
300 kronor. Det räcker till ett dass 
i ett av missionsländerna. Ett dass 
förhindrar att avföringen läcker ut i 
dricksvattnet.

+ 2 brunnar



Sverige

Örebro högskola utnämns till uni-
versitet. Det gör att fler studenter 
söker sig dit och universitetet växer.

+ 1 skola



Sverige

Sida finansierar, genom Svenska 
missionsrådet, läs- och skrivunder-
visning på landsbygden i ett av 
missionsländerna. Detta övervakas 
av svenska missionärer som i sin tur 
har utbildat fem lärare som nu star-
tat skolor för flera hundra elever.

+ 3 skolor



Sverige

EFS bestämmer sig för att satsa ex-
tra mycket på utbildning. Bl a startar 
de en ny skola för evangelister och 
musiker i ett av sina missionsländer.

+ 1 skola



Sverige

Allt färre svenska elever går ut 
grundskolan med fullständiga 
betyg. Regeringen bestämmer sig 
för att göra något åt det och satsar 
extra mycket pengar på skolorna i 
vårbudgeten.

+ 2 skolor



Sverige

En familj i församlingen bestämmer 
sig för att bli pionjärmissionärer i 
Sverige och startar en ny församling 
i Rosengård.

+ 1 kyrka



Sverige

I Karlskoga har man i flera år bud-
geterat grovt fel och tvingas därför 
stänga den enda gymnasieskolan. 
Alla ungdomar tvingas därför åka 
minst tre mil, ofta längre, för att 
komma till ett gymnasium.

– 1 skola



Sverige

Metodistförsamlingen i Mora läg-
ger slutligen ned sin verksamhet 
när den siste medlemmen vid liv 
tvingas flytta till ålderdomshemmet.

– 1 kyrka



Sverige

En bonde har av misstag besprutat 
ett stort område med ett mycket 
giftigt ämne, inte avsett som be-
kämpningsmedel. Området avvatt-
nas i Svartån. Eftersom reningsver-
ket i Örebro inte klarar av att rena 
vattnet måste vatten hämtas med 
lastbil från Lindesberg.

– 1 brunn



Sverige

Stockholms läns landsting måste 
spara och lägger därför ned ett av 
sina sjukhus. Dessvärre upptäcker 
de efteråt att de lagt ned en del 
högst väsentlig verksamhet och 
måste därför skicka många patien-
ter till Uppsala för undersökning 
och behandling.

– 1 sjukhus


