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Dere er verdens lys, dere er jordens salt

KRISTEN FORENING
FOR HELSEPERSONELL
er en sammenslutning på evangelisk
felles kristelig grunn.
Kristne fra alle grupper innen
helsesektoren kan bli medlemmer.

INNHOLD

Foreningens formål er:
1. Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for:
a) å utdype det kristne fellesskap
b) å be for sine arbeidsplasser og
helsesektoren
c) å tilby litteratur
2.

3.

Å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg
på eget verdigrunnlag og det kristne menneskesyn, for å formidle Jesu kjærlighet.
Å inspirere helsepersonell til å ivareta
pasienters/klienters/brukeres åndelige behov.
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Kjære KFH-medlemmer!

E

g reknar med at de som er medlemmer i KFH, har eit ynskje om at dei
kristne verdiane skal bli bevart i vårt norske helsevesen. Så er spørsmålet; kan
KFH bidra til oppfylling av dette ynskjet?
Kvifor er KFH lite kjent, kvifor er me
så få medlemmer?
Eg for min del veit at det i kvardagen
ofte er lettast å halda det eg trur på for
meg sjølv.
I eit sekularisert helsevesen er det
utfordrande å løfta fram dei kristne verdiane. Me kan risikera å møta motstand.
Me kan ha høyrt at me ikkje har lov å
snakka om kristen tru.
På den andre sida veit me at den me
trur på har så mykje å gje, spesielt for
menneske i krise.
Me veit at forskning viser at menneske greier seg bedre når dei har ei tru.
Dersom me leitar i lovverket, finn me
også grunnlag for at det er vårt ansvar å
vera bevisst på pasienten sin åndelege
dimensjon.
Desto viktigare er det å bli utrusta til å
formidla tru med respekt og visdom overfor dei menneske me er sett til å hjelpa.
KFH ynskjer å vera ein ressurs her.
I våre formål står det at me som forening skal samla kristne i helsesektoren
til bønn, me skal bidra til bevisstgjering
og utrustning.Til slutt skal me inspirera
helsepersonell generelt til å ivareta pasientane sine åndelege behov.

Tidlegare hadde KFH eit formål som
handla om yrkesetisk bevisstgjering.
Det er også ein unik verdi at KFH vil
samla alt kristent helsepersonell på tvers
av yrkestittel og kyrkjesamfunn.
KFH vil nå fotfolket, den vanlege kristne helsearbeidar i sin arbeidskvardag,
og inspirera til at den enkelte tek med
seg sin trusdimensjon inn i arbeidslivet.
Det kan sjå ulikt ut, alt etter kva arbeid
ein har.
For at formåla til KFH skal verkeleggjerast, er det viktig med grupper rundt
om i landet. I dag har me 9 grupper. Det
skulle vore mange fleire. Å starta ei lita
bønnegruppe er ein begynnelse.
Saline Prosess og foredrag om åndeleg omsorg er reiskapar me tilbyr til hjelp
for å bli bevisstgjort og utrusta.
KFH er svak på PR, kva kan me gjera
for å bli meir kjent?
Me kan profilera oss på ulik måte: via
media, frå person til person, i forsamlingar og på arbeidsplassane.
Me treng menneske som kan brenna
for å gjera KFH meir kjent.
KFH er støttepartnar for livsvernorganisasjonen «Menneskeverd». Utenom
det har me profilert oss lite i den offentlege etiske debatten i Norge. Det kan vera
ulike årsaker til det. Som sagt ser me
meir vår oppgåve i å nå fotfolket i deira
kvardag. Men burde me stå meir fram
Forts. side 4/...
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SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN
Fra side 3/...
offentleg? Det kan vera tøft å stå fram i
media i dag. Men det er ingen tvil om at
landet vårt treng profilerte kristne som
lyfter opp etiske verdiar bygd på bibelske sannheiter. Me veit at helsevesenet
er direkte involvert i dei tøffaste etiske
sakene. Det føregår ein hard kamp midt
i hjarte av helsevesenet.
Eg ser det slik at dei ulike formåla i
KFH representerer ulike kall som menneske kan ha. Det hadde vore flott om
KFH hadde medlemmer som representerte alle dei ulike kalla som kjem fram
i formåla.
Mitt kall er å samla helsearbeidarane
til bønn. Etter mitt syn er situasjonen i
Norge slik i dag, at den ikkje kan forandrast uten ein mektig bønnebevegelse.
Det er derfor eg har sånn tru på små bønneceller for kvar ein institusjon og kvart
eit sjukehus rundt omkring i heile landet.
Eit tett nettverk, som spindelvevnett. Det
er slitesterkt.
Historien fortel at framføre framgang
og bedring i kulturar, oppstart av misjonsbevegelsar, kristne skular m.m., er det
alltid ein sterk bønnebevegelse. Å kor
eg drøymer om at fotfolket skal bli tent
av dette. Tenk å få bety ein forskjell sjølv

om ein ikkje står fram i media, men berre
ved å vera der ein er og koma saman to
eller tre for å be for, og velsigna arbeidsplassane våre.
«Dersom då dette folket som namnet
mitt er nemnt over, gjer seg lite og mjukt
og bed, søkjer meg og vender om frå
si vonde ferd, så vil eg høyra det i
himmelen, tilgje synda deira og bøta
brestene i landet.»
2. Krønikerbok 7,14.
Det verkar som det er ein gryande
bønnevekkelse på gang i landet vårt. Det
er sikkert fleire av dykk som har høyrt
om Roy Godwin frå Wales. Han og kona
har nyleg vore på ein turne i Norge. Dei
har besøkt 10 byar og undervist om betydningen av å velsigna og be for folk
i bygd og by. Det var fulle hus på alle
møta. Dette viser at det er mange som
lengtar etter ein forandring i landet vårt.
Min draum er at den gryande bønnevekkelsen skal gripa oss som arbeider i helsevesenet på ein sterk og spesiell måte.
Eg vil til slutt ynskja dykk alle ei velsigna jolehelg og eit nytt år der de får
oppleva mange gode håndtrykk frå vår
gode Far i Himmelen.

Helsing Anne Marit

V

HILSEN FRA BERGENSGRUPPA

Fra venstre: Bjørg Skjellanger (på besøk), Liv Dyngeland, Tone Smith, Aina Brith
Moen (på besøk), Berit Tirevoll, Aslaug Brekke, Marie Solsvik, Kari Mangersnes
(på besøk). Åshild Dyrkollbotn var ikke tilstede.

V

i er en bønnegruppe på seks medlemmer, som kommer sammen en gang hver
måned hos hverandre. Vi ber for KFH, styret og for pasienter og helsepersonell
på sykehus og sykehjem i Bergen og omegn.
Vi ber også for storting og regjering, for lover og avgjørelser som blir gjort i landet
vårt.
I tillegg ber vi for hverandre, da en del av oss har sykdom og problemer.
Vi er dessverre ikke så unge og spreke lenger, så vi har ikke hatt åpne møter
eller andakter på sykehjem, slik vi hadde før.
Vi ber om Guds velsignelse over alle medlemmer i KFH.
Vi gleder oss til landsmøtet på Lillehammer i juni 2019.
For Bergensgruppen,

Berit Tirevoll

i minner om at saker til generalforsamlingen må være
sendt til Landsstyret innen 20. mars 2019.
Kan sendes på e-post til: kontakt@kfhelse.no
4
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HILSEN FRA SKUDENESGRUPPA
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G

ruppen i Skudenes har eksistert i mange år og en gang i måneden møtes damene til bønn, samtale og fellesskap. Jeg er medisinstudent i Krakow, og har
gleden av å være med når jeg er hjemme. Det er en stor velsignelse og et privilegium
for meg å få lære av disse bønnekjempene. Jeg gleder meg alltid til vi samles og
det er inspirerende å se og høre hvordan de regner med Gud i alle ting. Deres liv og
vitnesbyrd viser meg at Jesus er verdt å satse alt på. På samlingene våre deler vi
det vi har på hjerte, samtaler om aktuelle erfaringer, løfter frem bønnebehov og deler
Guds ord. Det er en stor glede å se hva bønn igjennom så mange år har bidratt til i
vårt lokalsamfunn. Helsesektoren i vår kommune har i lang tid vært velsignet med
åpenhet og mulighet til å dele evangeliet på ulike behandlingssteder og institusjoner. Vi vil fortsette og løfte dette frem i bønn, slik at vi kan se Guds rike gå frem på
arbeidsplassen og i relasjoner mellom kollegaer og pasienter.
Jeg er overbevist om at bønn er nøkkelen til alt og at Jesus er svaret mennesker rundt oss trenger. Gud vil jo at alle mennesker skal bli frelst, og jeg tror at vi
som helsepersonell er kalt til å vise Jesu kjærlighet i møte med syke og trengende
mennesker. Jesus er så god og som hans hender og føtter i denne verden kan vi
være med å møte våre medmenneskers behov, både åndelig og fysisk. Jeg ønsker
dere Guds rike velsignelse i alt dere står i! Hilser dere med versene fra Gal. 6,9 og
1.Kor. 15,57-58.

TAKK TIL SANDRA, VELKOMMEN TIL HERMAN!

V

ed årsskiftet 2018 – 2019 slutter Sandra Ingebregtsen som Layout ansvarlig for
KFH Kontakt etter nesten 13 år. Herman Frantzen overtar fra 1. januar 2019.
Vi takker Sandra for
all vakker design hun har
skapt for KFH. Vi ønsker
henne Guds velsignelse
videre i livet.
Vi vil også ønske velkommen og velsigne
Herman som ny Layout
ansvarlig.
Fra Sandra: Jeg vil gjerne benytte denne anledningen og takke alle som
har gitt meg hyggelige
tilbakemeldinger i løpet
av disse årene.

Line Sofie Apeland
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VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER

L

illehammer ligger der Lågen renner
ut i nordenden av Mjøsa, ved inngangen til Gubrandsdalen- og tilhører
Oppland fylke. Lillehammer ble opprettet
som kjøpstad i 1827. Gjennom Lillehammer renner elva Mesna. Mesnaelva la
grunnlag for energiproduksjon for noen
av de eldste bedrifter, som Mesna Bruk
og Mesna Kartongfabrikk. Disse og andre bedrifter var viktige arbeidsplasser,
men ble avviklet i løpet av 1980 årene.

Viktigste bransjer i dag er verksted
og næringsindustrien, møbelindustri,
grafisk og tekstilindustri. Produksjon av
ostehøvel er kjent og finnes fortsatt. Etter sammenslåing med Fåberg i 1964,
kan man også regne Lillehammer som
en jordbrukskommune, særlig rundt nedre del av Gausa´s løp. Det dyrkes korn
og allsidig husdyrhold. Lågåsildfiske i
Lågen og Mjøsa er også viktig.
Innbyggertallet pr. 2018 er 27 918.

Maihaugen
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VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER
Lillehammer er et viktig skolesenter
med bl.a. Nansenskolen, Høgskolen i
innlandet, Østlandsforskning og Norges
toppidrettsgymnas.
Byen er et viktig utgangspunkt for vintersportaktiviteter og er omgitt av kjente
utfarts- og hytteområder som Nordseter
og Sjusjøen.
I 1994 var Lillehammer arrangør av
de 17. olympiske vinterleker. Det årlige
Birkebeinerrennet fra Rena har innkomst
på Lillehammer.
I kommunevåpenet til Lillehammer fra
1898 er avbildet en skiløper som henspeiler på en historisk hendelse – Birkebeinernes redning av Håkon Håkonsson
fra Baglerne.
Turismen er viktig. Byen
har flere museer å by på,
hvorav den viktigste er Maihaugen med De Sandvigste Samlinger. Museet ble
grunnlagt av Anders Sandvig i 1904. Det er et friluftsmuseum med samling av
hus, interiører, gjenstander
og folkekunst fra bondekulturen. Lillehammer var fra
gammelt også kjent for det
gode klima, spesielt for lungesyke, og mange kom hit
for rekreasjon.
Ved århundreskiftet omkring 1900 kom det mange kunstnere til
byen. De ble tiltrukket av det «spesielle
lyset» og det ble dannet en kunstnerkoloni som i dag går under det spesielle
omdømmet; Lillehammermalerne.
Av andre viktige museer kan nevnes
Bjerkebekk – Sigrid Undseth’s hjem og
Aulestad – Bjørnstjerne Bjørnson’s hjem
som ligger i Gausdal.

I slutten av mai arrangeres hvert år
litteraturfestival. I 2017 ble Lillehammer
utnevnt til Unesco litteraturby.
Av andre kjente personer bør nevnes
misjonær og språkforsker Lars Olsen
Skrefsrud, født på Fåberg i 1840 – død i
India 1910. Han grunnla Santalmisjonen.
(Fra 2001 en del av Normisjon). Johan
Halmrast (1866 – 1912) var født på Lillehammer. Han var journalist, sang og
romanforfatter, men er mest kjent for salmetekster, bl.a. påskesalmen; «O salige
stund...»
Landsmøtet 20. – 23. juni 2019, vil
bli holdt på Camp Sjusjøen-Mesnali. Det
ligger i Mesnalia ca. en halv times kjøring fra Lillehammer på vei mot Sjusjøen.

Camp Sjusjøen-Mesnali.

Det ligger i Ringsaker kommune i naturskjønne omgivelser. Det eies og drives
av NMS – Det Norske Misjonsselskap.

Eli Solberg
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JULEHILSEN FRA ANNE BERIT
moni. Leppe-gane-spalten var mest sannsynlig
et resultat av at mora ble
tvunget av sin mor igjen,
til å drikke en miks av gift
og alkohol da ho var to
måned gravid med Kan
Kaung. Ho kunne ikke
lenger arbeide som prostituert, så da ville mora
hennes heller at ho skulle abortere fosteret.
Vi bestemte oss for
at Kan og mora hans
kunne få bo hos oss
i påvente av leppegane-spalte operasjonen. Det gikk lenge
veldig bra, og han la på seg jevnt
og trutt fra 5 til 6.6 kg på ca 6 uker.
Mora hans var dessuten blind på et øye
og så veldig dårlig på det andre. Så
det hadde ikke vært lett for henne å ha
omsorgen for vesle Kan, selv om hun
bodde hjemme hos foreldrene sine før de
kom til oss (til tross for at mora ønsket å
ta livet av barnet hennes).

J

eg heter Anne Berit og fikk kjennskap
til KFH gjennom ei jeg kjenner i menigheten min. For tida er jeg et år i Norge
for å jobbe, men til vanlig så bor og arbeider jeg i en by som heter Tachileik i
Myanmar/Burma sammen med mannen
min som er derfra.
Jeg har drevet med litt forskjellig
innen helsearbeid i Tachileik, deriblandt
undervisning til etniske
folkegrupper i området.
For levestandarden og
de hygieniske forholdene er svært dårlige.
Men det jeg har lyst
til å fortelle om nå, var
den svært underernærte
gutten Kan Kaung på
2 år og 5 kg som jeg
møtte på sykehuset i
byen. Han hadde dobbeltsidig leppe-ganespalte, og var innlagt
pga aspirasjonspneu10

JULEHILSEN FRA ANNE BERIT

Mens Kan bodde hos oss fikk han en
dag på ny lungebetennelse samt at galle
kom piplende ut av sondeåpningen på
magen. Han måtte på sykehuset igjen.
Det som kompliserte det hele var at pga
hans spesielle situasjon så måtte han på
sykehus over grensa til nabolandet Thailand. Og dit hadde jeg ikke visum, så fikk
ikke direkte fulgt han opp. Han kom seg
heldigvis etter noen uker. Men da hadde
han mistet all vekten han hadde lagt på
seg de ukene han hadde bodd hos oss.
Så da var det bare å kjøre på igjen med
sondeernæring, samt at vi også gav han
litt mosa mat, for sondeernæringen alene
var ikke nok til at han økte noe særlig i
vekt.
Så sakte men sikkert begynte han
endelig å gå opp i vekt. Så da vi dro til
Norge i mai måned, hadde han gått opp
4 kg på fire mnd! Da var han 9 kg, og
kunne endelig snart bli operert. For legene hadde inntil da sagt at han var for
underernært til å kunne tåle operasjon.
Han og mora fikk så bo hos venner av
oss i påvente av operasjon, og den 18.
juli ble han operert. Nå den 8. november,
ble den siste operasjon utført for å lukke
ganen. Mora til Kan tok imot Jesus etter
noen måneder hos oss, samt ble døpt.

Så vi er takknemlige til Gud for at vi
kunne få hjelpe Kan disse månende slik
at han endelig kunne bli operert og få
mulighet til å leve et normalt liv.
Med dette vil jeg få ønske alle i KFH
en riktig velsignet Jul, med takknemlighet i hjertet for hvor priviligerte vi er som
bor i Norge.
Med vennlig hilsen,

Anne Berit Lagmannsgård
KFH-medlem og misjonær i Myanmar

La oss være med og be for Anne Berit
og arbeidet hun driver sammen med sin
mann i Myanmar.
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FELLESMØTE I OSLO

KFH

og Norges Kristelige Legeforening i Oslo, arrangerer
møte 5. februar 2019, med vernepleier
Sigbjørn Vindheim som seminarholder.
Temaet er «Psykisk helse og Guds ord».
Sigbjørn Vindheim har det siste året
reist rundt i Norge og holdt foredrag om
psykisk helse. Tilbakemeldingene har
vært gode, og vi vil nytte anledningen
til å høre han også i vår sammenheng,
som kristne helsearbeidere.

DEBATT I LITTERATURHUSET
Referat fra debatt i Litteraturhuset
den 1. november med tema: Døden på resept

J

Her er noen ord fra Sigbjørn
om temaet:

J

eg skriver til dere i forbindelse med
mini-seminaret som omhandler psykisk helse – der det Bibelske og det faglige går hånd i hånd. Faget og forskningen flettes inn, i sunne doser i seminaret,
slik at akademikere, human-etikere og
«vanlige kirkefremmede» også skal få
noe ut av seminaret.
Psykisk helse angår oss alle. Altfor
lenge har vi latt andre fortolke dette livsaspektet, gjerne fra ateistisk hold.
Guds ord og forskningen har kanskje
aldri stått nærmere hverandre enn de
gjør nå- mht sjelens helse- den psykiske
helse. Hittil har man antatt at Guds ords
RESEPT er bra for gode tankemønstre
og vårt antatte velbefinnende. Men i vår
tid har hjerneforskningen kunnet fastslå
at Guds ords veiledning er fysisk sunt for
hjernen – på alle vis.
Til alle tider har mennesker måtte
håndtere tilbakeslag og traumer... også
før legemiddelindustrien kom i gang.
Guds ord – og hele den jødiske kulturen
vi der møter, har legemiddelfrie veier til
bedre psykisk helse.

I tillegg til foredragsvirksomhet og musikkterapi, har Sigbjørn jobbet som vernepleier
i Avdeling for Psykisk Helse i Nye Færder
kommune. Han begynte i ny jobb i Oslo
1. desember. Han er gift med Siv, som er
kreftsykepleier. Hun er også av og til med
og underviser sammen med sin mann. Begge
to er medlemmer i KFH. Paret har 3 barn.

Livet har flest hverdager – og Bibelen
har og flest hverdager. Og vi kan trygt
fastslå: Jesu lignelser er av sterk hverdagslig karakter. Jeg fletter også inn personlige historier i mine foredrag.
Seminaret er vanligvis ca 4 – 6 bolker inkluderende lunsj, og kan lett unnagjøres på en weekend.
På møtet den 5. februar i Oslo blir det
2 x 45 minutters bolker.
Vi håper mange KFH-medlemmer
vil ta turen til Oslo og komme på møtet
den 5. februar!
(Mer opplysninger om møtet på siste
side i bladet og på nettsiden kfhelse.no)
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eg var tilstede som representant for
KFH, ettersom Menneskeverd er en
organisasjon vi støtter. Her kommer et
sammendrag fra debatten.
Det var CIVITA og Menneskeverd
som sammen inviterte til debatt.
Spørsmålet som skulle debatteres
var: Skal vi som samfunn legalisere aktiv dødshjelp?
Kristin Clemet hilste velkommen og
gav ledelsen for kvelden over til Eirik
Løkke fra CIVITA. Til paneldebatten var
følgende invitert:
• Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant.
• Morten Horn, overlege og samfunnsdebattant.
• Amanda Schei, filosof og journalist
for Dagbladet.
• Aksel Braanen Sterri, stipendiat i
filosofi ved UIO.
I debatten var det to representanter for
en legalisering, Amanda og Aksel og to
som stemte mot, Morten og Mathilde.
Den sterkeste og mest fremholdte
begrunnelsen for legalisering var autonomiprinsippet, som sier at hvert menneske skal bestemme når og hvordan
han ønsker å dø. Den begrunnelsen ble
svekket av deres egne argumenter om at
det må også reguleres med kriterier som
skal ligge til grunn for at staten, i dette
tilfellet legens skjønn, skulle avgjøre om
kriteriene ble oppfylt eller ikke.

Representanten for legene, Morten,
gav uttrykk for at han var godt fornøyd
med dagens ordning, at det ikke var hans
skjønn som var det siste ordet. Han uttrykte klart at han som lege og mange
med han, ikke ønsker den belastning
dette skulle bli.
Kriteriene som ble diskutert var de
som er brukt i land der aktiv dødshjelp
er legalisert: Nederland, Belgia, Oregon
i USA og Canada.
De er:
• Det må være en uutholdelig lidelse.
• Det skal ikke finnes utsikter om
bedring.
• Det skal være et ønske fra en kompetent person.
Hva en uutholdelig lidelse er, hva innebærer det, hva kan tolkes inn under det
og hvem som skal ha siste ordet, ble
diskutert. Det ble diskutert om skråplaneffekten, en utglidning fra kriteriene,
der det ble referert først og fremst til
Nederland, men også Belgia, Oregon
og Canada. Dette ble eksemplifisert av
en sosialantropolog student som fortalte
fra sitt feltarbeid i Nederland på en frivillig organisasjon for aktiv dødshjelp.
Hun forteller at hun endret mening fra
å være for legalisering til å bli mot, da
hun opplevde at det ble en utglidning
mot psykisk sykdom, demente og de
eldre som kjente på kravet å ikke være
en belastning. Både de som var for en
13

DEBATT I LITTERATURHUSET
legalisering og de som var mot, brukte
erfaringer fra disse landene. Sterke ord
ble brukt som at det var barbarisk å la
svært syke mennesker dø en naturlig
død, eller gjennomgå tortur-lignende lidelse. Samme ord ble brukt gjenbrukt
fra motstanderne til legalisering, at det
kunne syntes å være barbarisk å si nei
til noen. At akkurat de ikke skulle få en
vei ut av livet. Også selvmord ble nevnt,
men at det var vanskelig å ta sitt eget liv,
og derfor trengtes aktiv dødshjelp.
Det ble diskutert hvordan det kan bli
en gradering av menneskers verdi. Vi gir
signaler til noen, ditt liv har verdi og du får
ikke aktiv dødshjelp, men en annen kan
få signal om at vi forstår at ditt liv ikke har
noen verdi, deg kan vi gi aktiv dødshjelp.
Det ble også sagt mye om hvorfor
mennesker ber om hjelp til å dø. Det ble
påpekt at det er en veldig liten gruppe,
og at det handler om at vi som samfunn
ikke har klart å gi den hjelp de egentlig
hadde trengt. De som lider mest, ber ikke
om aktiv dødshjelp, påpekte Morten, og
at det er mye eksistensielle problemer,
som å være ensom, avhengig og sårbar,
som kan ligge bak et ønske om å dø.
Aktiv dødshjelp er ikke et gode, mange
kunne fått annen hjelp. Aktiv dødshjelp
som er gitt kan en ikke gjøre om.
Noe som ikke har blitt så synlig tidligere i media, var at leger kan bli som
cowboys i å være den som sier flest ja
til pasienters dødsønsker. Også legeshopping ble nevnt. Hvis en lege sier nei
til ønsket, da går pasienten til en annen
som sier ja. Det hender at det blir tatt
feil beslutninger, men det finnes ingen
klagemyndighet, da det sies at legen
gjorde det i god tro og da kan legen ikke
bli straffet. Morten påpekte at her har vi

ikke noen tall, for det blir ikke rapportert.
Flere fra salen kommenterte og gav
uttrykk for støtte til ikke legalisering. Jeg
opplevde at mye av diskusjonen dreide
seg om det vi allerede har, slik som Morten nevnte, at pasienter i dag har rett til
å nekte å motta behandling. Vi avslutter nytteløs behandling, som blir kalt
behandlingsbegrensning og som også
har blitt nevnt tidligere som passiv dødshjelp. Også terminal sedering ble nevnt
som en aktiv hjelp til en verdig død for
de 5% som ikke får lindring av palliativ
behandling.
Det var enighet om at vi som samfunn
må sikre at menneskers liv har livskvalitet, med andre ord at livet er et gode.
Når mennesker opplever en følelse av å
havne utenfor fellesskapet, blir livet ikke
et gode, og kan oppleves som en byrde.
En god palliativ hjelp, en aktiv og god
hjelp når døden er forestående, var alle
enige om er et viktig anliggende, og at
den må bli bedre, og gis mer ressurser.
Representantene for legalisering kunne ikke forstå hvordan aktiv dødshjelp
var en motsetning til dette.
Det ble sagt at der aktiv dødshjelp
brukes, har samfunnet vist en økende
tegn til en endret syn på lidelse, og den
siste fasen av livet som kan være viktig for å få fred. Den fasen ses på som
unødvendig.
Jeg vil avslutte med å sitere hva
Hospice bevegelsen sier: Vi gir deg ikke
opp, vi hjelper deg til å møte døden forventet og med verdighet. Døden må bli
tatt på alvor!
Kjære KFH vi må bruke bønn som
virkemiddel, og be at legalisering ikke
blir en del av helsevesenet i Norge!!!

HILSEN FRA BØNNEKOORDINATOR

Kjære dere alle!

«H

vem er han? Han befaler vind og sjø, og de adlyder ham». Slik undret disiplene seg etter at Jesus hadde befalt vinden å stilne, en stormfull kveld i båt
på Genesaretsjøen (Luk. 8,22-25). Disiplene hadde kavet og strevd, og vannet slo
inn i båten. De ble veldig redde og trodde at de skulle gå under. Men så kom de til å
tenke på at Jesus var jo der. De vekker ham og sier (noe anklagende) «Herre bryr
du deg ikke om at vi går under!». Først da reiser han seg, og hjelper.
Hvorfor han ikke hjalp dem før, vet vi ikke. Kanskje han ville la dem komme til kort
med sin egeninnsats før han kunne hjelpe. De fikk i alle fall erfare noe som gjorde
at de ble grepet av en annen slags frykt. En ærefrykt for Jesus og hans makt, og
hvem han egentlig var. De følte seg små i møte med Gud.
«Rop til meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting
som du ikke kjenner til» (Jer. 33,3).
«Kall på meg på nødens dag, og jeg vil utfri deg, og du skal prise meg»
(Sal. 50,15).

Takke- og bønneemner:

- takke for at Jesus lever og hjelper
- takke for at han er sterkere enn alt det vonde som møter oss
- be at Gud må åpne øynene våre og vende hjertene våre mot Ham
- be at kristne helsearbeidere må være levende bevis på Guds eksistens
- be for helseinstitusjoner og helsearbeidere på stedet der du bor
- be for planleggingen og gjennomføringen av landsmøtet på Lillehammer
- be for landsstyret, om visdom i ulike saker:
gode løsninger på de administrative oppgavene i KFH
Hvordan bruke Senterleiligheten i framtiden?
- be om Herrens velsignelse over alle KFH-grupper rundt om i landet
- be om vern om livets begynnelse og slutt:
be at aktiv dødshjelp ikke blir innført i Norge
be om en endring av paragraf 2C i abortloven
takk og be for livsvernorganisasjonen «Menneskeverd» med mottoet
«Et liv – uendelig verdi»
Hilsen fra bønnekoordinator,

Sigrun

Kristina Berg Torskenæs
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Hva skjer fremover?

MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

Kristen Forening for Helsepersonell

God jul og
godt nytt år!

5. februar 2019
– Fellesmøte med Kristelig
kl. 18 – 21.30
Legeforening i Oslo
			
Foredrag av vernepleier:
			
Sigbjørn Vindheim				
		
Tema: Psykisk helse og Guds Ord
		
Sted: Filadelfia eller Misjonssalen i Oslo.
			
Følg med på nettsiden om når sted er
		
endelig bestemt. Pris kr. 50 for mat.
20. – 23. juni 2019 – KFH-Landsmøte
			
Sted: Camp Sjusjøen, Mesnalia
			
			
Hovedtaler: Sykepleier Marie Aakre
Tema: Visdom, innsikt og dømmekraft
		
					
For mer opplysninger se nettsiden kfhelse.no
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