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o er vi inne i ein rolig periode i KFH
med tanke på arrangement, men
det er likevel nok å ta fatt på.
Som de veit, er Sandra i ferd med å
avslutta sitt arbeid for KFH etter 10 år.
Kanskje dette er siste KFH-kontakt med
Sandra sitt vakre preg!? Me er veldig
takknemlige for alt det ho har gjort.
Det ser ikkje ut for at vi får ansatt
nokon ny Senterleiar med det første.
Men om det er nokon som les dette no,
som har tenkt at dei kan hjelpa, ta gjerne
kontakt!
No vert det arbeidet Sandra har gjort,
fordelt på styremedlemmene. Det er
ein utfordring å finna vegen vidare med
tanke på «layout», men også økonomi.
Det seier seg sjølv at det vert nødvendig
med ein del forenklingar. Kanskje vert
«KFH-kontakt» gitt ut i ei enklare form,
kanskje kjem vi til å bruka e-mail meir.
Vår kjære nestleiar Brit Marie har
overtatt meir og meir av kasserarjobben. Ho er også leiar for husstyret som
er oppretta for å arbeida med prosessen
vidare for leilegheita som vi eig. Med seg
i husstyret har ho David Slåttebrekk og
Lars Haga.
Eg har overtatt ansvar for e-mailane,
og har frå før ansvar for nettsida. Vi er
veldig glad for at bønnekoordinator Sigrun Sollien, har overtatt ansvaret for
oppdateringar av medlemslistene. Vil i
den samanheng opplysa om at vi har
fått ca 15 nye medlemmer i 2017 og til

no, i 2018. Det er oppmuntrande, sjølv
om medlemstallet totalt fell pga. mange
med høg alder.
KFH-Senteret er no ubemanna på
mandagane. De kan kontakta KFH først
og fremst på e-mail og via nettsida. Det
er fortsatt mogeleg å senda brev til KFHSenteret (sjå adresser på side 2).
Om de ynskjer å bruka Senteret til
overnatting, kan de kontakta meg på email.
Når det gjeld leilegheita, er eg veldig
glad for at vi foreløpig er i mål med store vedlikeoldsutgifter frå Sameiet. KFH
måtte ut med kr 51 000 i haust pga røyrfornying til kloakken. Dette er nok ein av
grunnane til at regnskapet for 2017 viser
eit underskudd på ca kr 53 000.
Tusen takk for gåver frå dykk trufaste
medlemmer, spesielt for ei testamentarisk gåve på kr 10 000 som me fekk rett
før påske i år!
Utgifter i nærmaste framtid, vil bli
oppdatering av våre brosjyrer. Tusen
takk til den som vil gi gåver til det. Minner
samtidig om medlemskontingenten 2018
for den som enno ikkje har betalt den.
Håpar artiklane i dette bladet vil inspirera dykk! De finn mellom anna ein presentasjon av Førdegruppa, bønegruppa
på Voss og Lillehammergruppa, som forøvrig er vertskap for KFH sitt landsmøte
i 2019! Kanskje nokon av dykk går med
Forts. side 4/...
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ein tanke om å starta bønnegruppe for
helsearbeidarar på dykkar arbeidsplass/
heimstad? Hugs, det trengs ikkje gjerast
meir omfattande enn at minst 2 stk avtaler å møtast for å be regelmessig. Så
kan noko veksa fram ut i frå det.
På midtsidene kan de lesa om Kristina Berg Torskenes sine prosessar rundt
hennar doktorgradsarbeid. Visjonen ho
såg om legar som henviste til bønnegrupper på sjukehusa, inspirerte meg.
Eg kom i den samanheng til tenkja på
ein historie eg høyrde om ein doktor på
eit sjukehus. Han hadde ein pasient med
uhelbredeleg kreft. Då han innsåg at han
ikkje kunne hjelpa, henviste han til byens
kristne. Han anbefalte pasienten å be dei
om forbøn. Han hadde nemleg erfaring
med andre som hadde gjort det, og fått

hjelp. Denne legen var ikkje ein bekjennande kristen.
Lat oss få oppleva fleire slike historiar! Eg har sysla med ein tanke om at
bønnegrupper som er oppretta på sjukehus kan, etter sjukhusleiinga sin tillatelse, setja ut ein låsbar bønneboks/krukke
på ein tilgjengeleg plass på sjukehuset,
der pasientane anonymt kan skriva sine
bønneemne. Eg såg ei slik bønnekrukke
ein gong eg var innom «Haraldsplass»,
det Diakonale sjukehuset i Bergen.
Eg vil til slutt nytta anledningen til å
ynskja dykk alle ein god sommar.
Takk for forbønn og innsats i arbeidsåret som har gått.

Helsing Anne Marit

Healthcare Christian Fellowship International

H

va kan vi i KFH lære av den internasjonale bevegelsen vi er del av?
Det siste året har jeg som tidligere
nemnt, deltatt på en verdensomspennende og en europeisk konferanse.
Første helgen i mars var jeg også
med på SKSF– Sverige sin årskonferanse.
*Er det inspirasjon å hente fra den
internasjonale kontakten?
*Er det en ressursbank for oss?
Som dere sikkert har forstått fra det
jeg tidligere har skrevet, er mitt svar et
definitivt JA!!

Det som kjennetegner HCFI, er at deres moralske og etiske standpunkt, har
sitt grunnlag i Guds Ord. Jeg synes det
er veldig bra. For meg blir det mer og
mer viktig å først gå til kilden, før jeg har
noen meninger, og uttaler meg! Om ikke,
blir det lett slitsomt, mine uttalelser blir
uten slagkraft og det er lett å gå seg vill.
HCFI sitt DNA og grunnlag bygger
på 5 punkt:
1. Misjonsbefalingen (Matt. 28,
18-20).
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2. Kjærlighetsbudet (Matt. 22,
37-39).

uoverkommelig, for det moderne helsevesen er kommet ut av mennesker som
på Guds kall, bygget hjelpearbeid og
sykehus for å hjelpe mennesker i nød.
Tenk på de diakonale sykehusene,
tenk på Florence Nightingale!

3. Fadervår (Matt. 6, 9-13).
4. Saligprisningene (Matt. 5,1-12)

Vi må reise oss og ta tilbake
Guds herredømme over vårt
helsevesen!!

5. Søk først Guds rike (Matt. 6,
33).
Hvordan kan prinsippene i disse bibelavsnittene prege våre hverdagsliv?
Det er ved at vi lar oss forvandle av
Den Hellige Ånd innenfra. For å være i
denne forvandlingsprosessen, foreslår
HCFI disippelskapsgrupper, der en har
fokus på hva Guds Ord sier om Guds
karakter og hva Guds Ord sier om det
som trengs å forvandles i våre liv.
Et godt bilde på et liv, er et tre med
røtter, stamme, grener og frukter.
Hvis det finnes noe feil i røttene,
dvs. i vår tro, vil det få konsekvenser i stammen, dvs. verdisystemet, deretter i grenene, som er
våre holdninger og handlinger,
og til slutt i de fruktene som kommer ut av våre liv. Røttene våre
trenger å bli preget av sannhet,
ikke løgn, for at det skal bli gode
frukter.
Det er fantastisk at Gud ønsker å gjenopprette og forvandle
vår relasjon til oss selv, til Gud,
til skaperverket og til hverandre.
HCFI forkynner at hvis denne
forvandlingsprosessen får prege
flere og flere liv, kan den også få
føre til forvandling av samfunn og
videre et helsevesen som er etter
Guds hjerte.
Det er egentlig ikke så

H

CFI har sterkt fokus på bønn. Jeff
Dyas sa på den Europeiske bønneuken i Sandefjord i januar at forut for
vekkelser og samfunnsmessige forvandlinger, er det alltid en sterk bønnebevegelse.
Det finnes historier om bygging av
store kristne organisasjoner som har
blitt etablert i etterkant av sterk bønn. Et

Frukt

Oppførsel
Verdier

Tro

Forts. side 6/...
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eksempel er blomstringstiden i Norge,
Norden og Nord Europa andre halvdel
av 1800 tallet, da mange misjonsorganisasjoner, indremisjoner og diakonale
sykehus ble dannet.
HCFI har en bønneguide med daglige bønneemner som kalles «Trumpet
Call». Den kommer ut på e-mail til den
som ønsker det, annenhver måned. De
daglige bønneemnene
fra den kommer også
ut på «WhatsApp», et
meldingssystem som
kan brukes på smarttelefoner. Slik kan en
på en enkel måte få
del i forbønns emner
fra hele verden. Ta kontakt hvis du ønsker å koble deg på.

helsepersonell til å starte bønn på sine
arbeidsplasser. La oss huske spesielt på
Israel i disse dager idet de markerer sine
70 år på forskjellige måter.
Lederne i Europa møtes på Skype 1
gang i måneden og sender meldinger til
hverandre på Telegram, hovedsakelig
bønneemner. Det som preger Skypemøtene, er at vi må
lytte etter hva Gud vil i
Europa akkurat nå, og
vi må be!
HCFI organiserer
sammen med lignende
organisasjoner, «Outreaches», til krise/
katastrofeområder
og utøver medisinsk
krisehjelp, samtidig som de formidler
evangeliet. Hvis noen av dere som leser
dette, kunne tenke dere å være med på
noe sånt, ta kontakt på e-mail eller via
nettsiden.
«Salige er de som hungrer og tørster
etter rettferdigheten, for de skal bli mettet». Matt. 5,6.
Dette verset sier noe om betydningen
av å lengte etter noe mer enn det vi allerede har. Gud vil at vi skal ha denne
lengselen, at vi skal rette den til Ham, så
Han kan svare.
*Så la oss be om at Han vil gi oss en
større tørst etter forvandling!
*At vi ikke slår oss til ro med at det
er få bønnegrupper, stengte dører for
evangeliet, lite vokster og at det som
er urettferdig og feil, bare får fortsette
å være der.

Bønneemnene er preget av tro
på at bønn kan forvandle samfunn.

S

om sagt er HCFI sitt DNA å be om
at Guds rike skal vokse frem i helsevesenet over hele verden. Vi vet at
«Komme Ditt Rike» er en av bønnene
i Fadervår.
Det har vært en stor velsignelse for
meg å ha kontakt med troende mennesker fra forskjellige steder i verden, og jeg
unner andre også den velsignelsen. Jeg
tror faktisk at det ligger på Guds hjerte
at vi skal knytte bånd på tvers av nasjonene. Denne gangen vil jeg spesielt
trekke frem vår venn som er HCFI-kontakt i Israel.
Det gjør inntrykk å høre han dele fra
sin hverdag, der han prøver å inspirere

Anne Marit Dugstad

Den Åndelige Dimensjonen
				

i Sykepleien

D

ette er en kort fortelling om mitt doktorgradsarbeid med tittel: Den
Åndelige Dimensjonen i Sykepleien, med original tittel: «The Spiritual Dimension in Nursing: A Mixed Method Study on Patients and
Health Professionals».
Den 1. desember
2017 var disputasen
på MF – det Teologiske Menighetsfakultet
i Oslo. Tusen takk til
alle dere i KFH som har
fulgt meg i prosessen
gjennom å be for meg
og oppmuntre meg.
Som jeg tidligere har
uttrykt, så jeg viktigheten av å fullføre dette
tema til en doktorgrad.
Dette tema belyses
også i media og nå
sist i en artikkel i Vårt
Land den 25. april der
rubrikken sier, «Sikrer
ikke åndelig omsorg».
Der fortelles det om
pasienter som ikke får
tilfredsstilt sine åndelige behov. Det ble lagt
frem et stortingsforslag
om å sikre retten til å
utøve sin religion også
Forts. side 8/...
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når man er pasient. Alle var enige om
viktigheten av dette, men uenige om
hvordan få det til.
MF skrev i sin pressemelding at min
avhandling gav nye innsikter og belyste
viktige aspekter om åndelig omsorg i
holistisk, helhetlig sykepleie. Ifølge forskningsfunnene så opplevde pasienter å
bli møtt som hele personer av helsepersonell, når deres åndelige behov blir
ivaretatt. Ett doktorgradsarbeid må ha en
drivkraft bak seg, og der kommer dere
i KFH med. For meg var det en type visjon som jeg så, da en lege i sin tale på
en kongress om smerte, forklarte at når
det er veldig dyp smerte så henviser vi
til akupunktur. Etter foredraget spurte jeg
legen på hvilket grunnlag de kunne henvise til akupunktur. Hun svarte: «vi tror at
det virker på slik måte som CNS sentral
nerve stimulering». Når hun sier vi tror,
så jeg som i en visjon at hun som lege
også skulle kunne si, at på dette sykehuset har vi grupper som gjerne
ber for deg og din smerte
og vi tror det virker. Dette
var i begynnelsen av
90 tallet og etter det
møtte jeg KFH og
ble kjent med visjonen om bønnegrupper
som gjør akkurat det, ber
for sine pasienter og medarbeidere.
Det neste steget fra visjonen var hvordan
skal åndelig omsorg og i dette tilfellet bønn, bli regnet som en resurs
for sykehuset, så

overlegen kan henvise til det som noe
de tror virker. Her kommer forskningen
inn som jeg tror kan bidra til dette. Dette
er grunnen til at jeg har jobbet hardt for å
fullføre mitt arbeid til en doktorgrad. Jeg
summerer min avhandling med forslag
til hvordan helsepersonell kan kartlegge
pasienters åndelige behov, og gi omsorg
som akkurat denne pasient trenger. Jeg
så også for meg at det er helsepersonell
som har kunnskap til å vise respekt og
ivareta den enkelte pasients integritet,
er de som kan bidra til en forandring. De
kan se og bidra med den resurs som pasientens eget livssyn og tro er, og samtidig bidra med å bruke seg selv og sitt
livssyn og tro, på en bevisst diskriminerende i betydningen begrensende måte
i relasjon til pasientens behov.
Vi som helsepersonell trenger å forstå
at vi utgjør en resurs for pasienten når vi
bruker hele oss, også vårt livssyn og tro.
Mange tror fortsatt at det er tabu og at
vi skal være nøytrale i forhold til livssyn
og tro. Det ble sagt at du som kristen må
ha ditt livssyn og tro for deg selv, det er
privat. Det har vært så, en lang periode,
men ifølge Torborg Aalen Leenderts som
i sin bok «Person og Profesjon» sier at
ingen klarer å være nøytral og at livssyn og tro ikke hører til det private for
oss som helsepersonell, uten at det er
en del av det personlige, og hører til vår
profesjonalitet. Du må bruke skjønn når
du bruker hele deg på en bevisst men
begrensende måte i relasjon til pasientens behov hvilket, er et større ansvar
enn å være nøytrale og ikke snakke
om livssyn og tro. Når helsepersonell
bruker hele seg kan de finne resursene
hos pasienten i deres livssyn og tro som
8

kanskje skiller seg fra deres egen, men
er en resurs for pasienten i helbredelsesprosessen. Dette kan åpne for fine
samtaler der vi møter den enkelte der
vedkommende er. Åpne spørsmål må vi
også tørre å stille slik som, hva er viktig
for deg nå, har du noen religiøs tilknytning, eller er det noe annet som er viktig
for deg her og nå?
At helsepersonell skulle være nøytrale i forhold til livssyn og tro hadde en god
begrunnelse, at pasienten er den svake
part og kan lett bli påvirket. Det finnes
dessverre noen eksempel da personale
har prøvd å overføre sin tro på pasienten.
Men jeg er trygg på at vi i dag i utdanning av helsepersonell nøye tydeliggjør
respekten for pasienten og deres livssyn,
og jeg tror at akkurat helsepersonell må
være de som klarer å være bevisste på
eget livssyn og samtidig diskriminerende,
begrensende i relasjon til pasientens behov.
Respondentene i min avhandling
hadde også opplevelser av å ikke ha
nok kunnskap og ikke ha en vokabular
til å drøfte åndelige dilemma. I mitt ka-

pittel om videre forskning foreslår jeg at
helsepersonell samles i fokusgrupper og
samtaler om livssyn og tro da forskningen sier, at det er de som har arbeidet
med egen livssyn og tro som forstår at
pasienter kan ha åndelige behov. Jeg
henviser også til Heidi Schmidt sin bok,
«Har du tid til det» i min avhandling. Hun
beskriver hvordan de på hennes avdeling
har gjort en prosedyre for hvordan de
kan kartlegge åndelige behov og også
sikre at de gir åndelig omsorg til sine pasienter. Prosedyren ligger på vår nettside kfhelse.no. Det blir også lagt ut et
sammendrag av min avhandling på norsk
på nettsiden, for den som er interessert.
Selve avhandlingen er på engelsk og jeg
har noen eksemplarer igjen og de kan bli
kjøpt gjennom å kontakte KFH.
Hilsen til dere alle fra

Kristina B. Torskenæs
Førsteamanuensis på VID (vitenskapelig
internasjonal diakonal høyskole).

Litteratur:
Leenderts, T. A. (2014). Person og profesjon: om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg. Oslo: Gyldendal Akademiske.
Schmidt, H. (2009). Har du tid til det, da?: om åndelig omsorg i sykepleien. Nesttun,
Norge: Folio Forlag.
Torskenæs, B. K. (2017). The Spiritual Dimension in Nursing: A Mixed Method Study
on Patients and Health Professionals. John Grieg AS, Bergen.
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HILSEN FRA LILLEHAMMERGRUPPA

FØRDE KFH BØNNEGRUPPE

Denne gruppa er vertskap for KFH sitt landsmøte
20 – 23 juni 2019!

V

Frå venstre: Anne Haldis Instefjord, Norunn Bremstein, Svanhild Sunde
og Erna Os.

i er en gruppe på 8 personer som møtes regelmessig til bønnesamling.
Vi ber for KFH, helsesektoren og det vi ellers måtte ha på hjertet.
Ikke alltid kan alle møte hver gang, opptatt som de fleste er i forskjellige sammenhenger, også forskjellige kristne sammenhenger. Fint at vi kan møtes uavhengig
av det. KFH er jo en økumenisk forening.
I de siste årene har vi tatt initiativ til, hvert halvår og gjerne i forbindelse med
påske eller jul – andakt ved Lillehammer Helsehus (sykehjem). Vi inviterer noen til å
holde andakten, og ved enkelte anledninger også noen til å bidra med det musikalske.
Det blir bevertning med kaffe og kake. Vi møter opp tidlig i forkant for å være med
og hente de som gjerne vil være med –og mange har møtt opp. Dette kom i stand
etter ønske av reisesekretær Agnes Nordås i forbindelse med et av hennes besøk
i Lillehammergruppa. Da var det hun som holdt andakt. Vi følte det så meningsfyllt,
at vi har fortsatt med det. To av våre medlemmer, Sigrun og Karin, jobber ved sykehjemmet og har tatt mye ansvar med organiseringen.
Av og til deltar vi på Gjøvikgruppas samlinger med forskjellige temaer til berikelse.
Ved enkelte anledninger har de også kommet til oss, og det setter vi veldig pris på.
Det å kunne være en del av et større felleskap, gir støtte og inspirasjon.

Eli Solberg

F

ørde KFH bønnegruppe vart starta hausten 1981 av Solveig Fossheim frå Skei
i Jølster.
Me har heile tida samlast i heimane hos kvarandre kvar tirsdag kveld kl 18:00.
Det blir alltid servert kaffi med noko godt inntil. Det sosiale er også viktig for oss.
Medlemstalet har variert frå 4-6 pers. Det er fleire som har gått inn og ut av
gruppa. Det har heile tida vore ein fast kjerne.
Vårt primære mål har vore å be for pasienter og ansatte ved dei tre sjukehusa vi
har her i fylket. Vi har ei bønneliste,og på den legg vi til nye forespørslar om forbønn .
Elles ber vi for kommunen vår, og aktuelle ting som rører seg i tida.
Me trur at bønn kan forvandle menneske og verden, og beskytte oss frå det
vonde. Gud har vunne for oss alle ein evig seierskrans på Golgata

Helsing Førde KFH
Erna , Svanhild , Norunn og Anne Haldis

Fra venstre: Karin Brustuen, Magda Risberg, Lisbeth H. Nørstebø og Ann Eva Hansen.
Eli Solberg, Marit Brubakk og Randi Lien var ikke tilstede.
Photo tatt av Sigrun D.Sollien
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BØNNEGRUPPA PÅ VOSS

10 ROSER TIL SANDRA
Lyft dykkar hovud, de portar, ja, lyft dykk, de eldgamle dører,
så kongen, den herlege kan dra inn.
Kven er kongen, den herlege?
Det er Herren, Allhærs Gud.
Han er kongen, den herlege.»
Salme 24,7–10
De har no fått presentert 3 av KFH sine lokalgrupper. Det fins også aktive grupper i
Bergen, på Karmøy, i Kristiansand, på Klepp og på Gjøvik. Vi satsar på at dei skal
få presentera sitt arbeid i seinare blad/nyheitsbrev.
Å inspirera fleire av våre medlemmer rundt om i landet til å starta ei bønnegruppe/
gruppe på sin heimplass er eit av KFH sine 3 satsingsområde.
Dei to andre satsingsområda er å tilby kurs i SALINE PROSESS og å gi foredrag/
ha gruppearbeid med fokus på åndelig omsorg. Ta gjerne kontakt om de ynskjer
noko av dette på dykkar heimplass. De kan også lesa meir om satsingsområda på
nettsida vår: kfhelse.no.

Anne Marit Dugstad

Altertavla i kapellet på Voss Sykehus

B

ønnegruppa på Voss starta opp i januar 2016 og vert driven av ein sjukepleiar
og ein lege.
Vi lånar kapellet på Voss sykehus og held det åpent kvar onsdag morgon kl 06:3008:00. Folk kan koma og gå som dei vil. For det meste er det oss 2 som kjem, men
både sjukepleiar, jordmor, fysioterapeut og reinhaldar har vore innom.
Vi ber for og velsignar sjukehuset frå underetasjen til 4 etasje med alt det som
skjer i kvar etasje, frå administrasjon, teknisk avdeling til medisinsk, kirurgisk og
fødeavdeling, operasjon, fysioterapi, laboratorium og poliklinikk. Vi hugsar også på
helsevesenet ellers i Voss kommune og KFH sitt arbeid.
Her er nokre av bibelversa vi brukar når vi ber:
«Herren velsigne dykk. Vi velsignar dykk i Herrens namn.»
Salme 129,8
«Lyft dykkar hovud, de portar, ja, lyft dykk de eldgamle dører,
så kongen, den herlege kan dra inn.
Kven er kongen, den herlege?
Det er Herren,
sterk og mektig, Herren, den sterke i strid.
12

10 roser10
til roser
Sandra!
til Sandra!
En rose En
for rose
hvertfor
avhvert
de 10avårene
de 10hun
årene
har hun
jobbet
hari jobbet
KFH! Bildet
i KFH!er tatt på
Bildet erlandsstyremøtet
tatt på landsstyremøtet
på Senteret
på Senteret
den 14 april.
den 14. april.
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ELDREOMSORGEN I NORGE

Et

HILSEN FRA BØNNEKOORDINATOR

rop fra pårørende !

Be om at de eldre helt til det siste opplever livskvalitet og god omsorg.
Be om at den åndelige omsorgen blir godt ivaretatt og om økt bevissthet om dette
blant de som har lederansvar og personale ellers.

Be for politikere sentralt og kommunalt at de må legge til rette for at eldreomsorgen

Kjære dere alle!

Be om politikere både sentralt og kommunalt

V

har en ansvarlig og kvalifisert bemanning.

som setter seg inn i situasjonen og ser sitt ansvar slik at eldreomsorgen blir tilført de økonomiske ressursene som må til for å ivareta en
god helhetlig eldreomsorg til livets slutt.

il gi dere et ord fra Johannesevangeliet kap. 14,27. Jesus sier: «Fred etterlater
jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli
grepet av angst og motløshet». Jesus vil gjerne gi oss denne freden. Det var jo
derfor han kom hit til jorden. Han bar straffen for våre synder slik at vi skulle ha fred
(Jfr. Jes.53). Det vi må gjøre er å tro på Ham og ta imot!
Ha takk o Jesus, for korsets smerte
For døden og for dine mange sår
Der fikk jeg fred for mitt bange (engstelige) hjerte
Og vinteren ble til en liflig vår

Be om at politikere tar grep for å bøte på
sykepleiermangelen som nå er stor og økende.

Be om at brennende, modige og bevisste kristne søker seg til eldreomsorg.

Be om at dyktige sykepleiere søker seg til eldreomsorg, hjemmesykepleie og sykehjem.

Be for pårørende at de kan være med å bidra
til at vi får en verdig eldreomsorg.

“B

EN GOD IDE!

e derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til sin høst!” Matt. 9.38

HCFI har lansert dette forslaget at vi sammen over hele verden ber denne
bønnen hver morgen kl. 09.38 og/eller kveld kl 21.38, der klokkeslettet har
samme tall som bibelverset.
Hva vil vi få se som svar fra Gud om flere og flere
slutter opp om denne bønnen!?
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Må vi bli så fylt av denne freden at det merkes på oss i vårt arbeid med pasienter
og kollegaer!

Takk for:

– freden som Jesus gir
– at vi har fred i landet
– alle nye medlemmer vi har fått i KFH

Be:

– at Jesu fred må bevare våre tanker og hjerter i Ham
– at mennesker som jobber i helsesektoren blir utrustet til å være
Jesu hender og føtter
– om bønnevekkelse i helsesektoren og at det skal resultere i mange
nye bønnegrupper
– om flere medlemmer i KFH
– for flere foredrag om «Nøkler til åndelige behov» omkring i Norge
– for neste kurs i Saline Prosess i Ålesund i september 2018
– for landsmøtet, juni – 2019 med Marie Aakre som hovedtaler og
Lillehammergruppa som arrangør
– om fred i Jerusalem og i de omkringliggende landene
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Returadresse
Kristen Forening for Helsepersonell
Hegdehaugsveien 5A
0352 Oslo
Tlf.: 22 69 44 51

MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

Kristen Forening for Helsepersonell

Hva skjer fremover?

28 – 29 sept. 2018 – Kurs i Saline Prosess,
			
Underviser: Alet Uittenbogaard 		
		
Sted: Ålesund.
			
For mer opplysninger:
				se nettsiden kfhelse.no
20 – 23 juni 2019
– KFH-Landsmøte
			
Sted: Camp Sjusjøen, Mesnalia
			
Hovedtaler: Sykepleier Marie Aakre
Tema: Hellig Dømmekraft
			
For mer opplysninger:
			
se nettsiden kfhelse.no
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