
 

    

Kjære KFH- medlemmer!

HELLIG HVERDAG

28 – 29 april stilte KFH med stand på 
«Hellig Hverdag» på Gardermoen. To 
spente KFH-medlemmer møttest på 
tildelt standplass for å få ordna til alt 
utstyr, med vår nye Roll Up, Power 
Point-presentasjon, brosjyrer, pennar, 
pynt og twist. Alt var klart i god tid før 
storinnrykket av ca 200 konferanse-
deltakarar.  Etterkvart kom også den 3. 
KFH-medlemmen for å bistå. Interessa 
for standen var såpass stor, at det var 
godt å vera fleire. 

Det var inspirerande å få snakka med 
folk om vår visjon og våre satsingsom-
råde. Me fekk ein opplevelse av at me 
hadde noko viktig å koma med, spesielt 
dette med bønn for arbeidsplassen falt 
i god jord.

Eg er takknemleg for anledningen me 
fekk saman med andre kristne yrkesor-
ganisasjonar til å gjera oss kjent. Leiaren 
for arrangementskomiteen presenterte 
oss frå talarstolen og anbefalte folk å bli 
medlem i den organisasjonen som passa 
best utifrå yrke. Så no er me spente på 
utfallet.......

I tillegg til å stå på stand, fekk me 
med oss flott undervisning og mange 
vitnesbyrd frå ulike yrkesutøvarar om 
korleis dei opplevde si tru i forhold til 
arbeidslivet.

Det var alt frå artist, professorar i 
både spelteknologi  og medisin, til fis-
keoppdrettar, lærar, næringslivsleiar og 
forskar.

Steinar Opheim, leiar i «TENT» og 
Jeff van Duzer, universitetsleiar frå USA 
stod for undervisninga. Her gjengitt nokre 
få punkt:

Kva er Guds hensikt med arbeidet?  
Gud har designa oss til å arbeida. Arbeid 
eksisterer for å få samfunn til å blomstra 
og for at menneske skal få uttrykkja si 
skaparevne. Gud har sett grenser rundt 
arbeidet som me skal bøya oss under.  
Det er  eit Gudsrikeprinsipp at me forval-
tar ressursane me har også med tanke 
på våre medmenneske og våre etterko-
marar.

Det er viktig å gjera til ein vane å 
tenkja Guds hensikt med arbeidet, ikkje 
berre forteneste i seg sjølv. 

Gud ynskjer å vera like nær med Sin 
innflytelse i vårt daglege «verdslege» ar-
beid som når me er på kristne møte og 
deler vårt vitnesbyrd. Heile vårt liv skal 
vera underlagt Han. 

Hausten 2017 vert ei travel tid for 
KFH! Det byrjar med Landsmøtet på 
Voss 10-13 august. Kjekt om mange 
kunne koma! Det er berre å melda seg 
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KRISTEN FORENING
FOR HELSEPERSONELL

er en sammenslutning på evangelisk
felles kristelig grunn.

Kristne fra alle grupper innen 
helsesektoren kan bli medlemmer.

Foreningens formål er:

 1.   Å samle kristne fra alle grupper innen helse-
       sektoren for:
 

       a)  å utdype det kristne fellesskap
       b)  å be for sine arbeidsplasser og 
      helsesektoren
       c)  å tilby litteratur

2.    Å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg 
       på eget verdigrunnlag og det kristne men-
       neskesyn, for å formidle Jesu kjærlighet.

3.    Å inspirere helsepersonell til å ivareta 
       pasienters/klienters/brukeres åndelige behov.
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på, enten via nettsida, eller ved å bruka 
påmeldingsslippen i dette bladet. 

Seinare i haust vert det kurs i Saline 
Prosess, GPS på Sri Lanka og Helse-
misjonskonferanse i Stavanger. Les om 
arrangementa andre stadar i bladet!

I januar 2018 (8-14 januar) skal den 
årlege europeiske bønneveka i HCFI-
regi vera i Norge. Stad er ikkje heilt be-
stemt endå.

Minner om betaling av medlemskon-
tingenten til dykk som ikkje har fått gjort 
det.  Den er faktisk ei viktig inntektskjelde 
for KFH, viktigare enn eg har vore klar 
over!

Takk for alle pengegåver som kjem 
inn og som er til hjelp i rett tid!

 Anne Marit Dugstad

Glimt fra Europeisk bønneuke januar 2017, 
Ashburham Place, England

Hvorfor bruke tid og krefter på å dra 
langveis for å finne mennesker en 

kan be sammen med? Jeg tror det er 
noe av Guds hensikt, vilje og plan. Han 
ønsker å sveise oss sammen som Hans 
familie på tvers av landegrenser. Det er 
også inspirerende, og gir driv til å fort-
sette arbeidet i vårt land.

Stedet
Ashburnham Place, (ashburnham.org.
uk), er et kristent retreat- og konferanse-
senter i Sussex i sørøst England. Sente-
ret er bygd på ruinene etter et gammelt 
familiegods. Stedet har en historie helt 
tilbake til 1100-tallet. På slutten av 1950- 
tallet var det en en ung teologistudent 
som arvet godset, som da bestod av 
mange falleferdige bygninger.  Studen-
ten opplevde Guds kall til å bygge opp 
et kristent senter, som i dag har plass til 
over 200 overnattingsgjester. Konferan-
serommene er fra godsets storhetstid. 

Bønneuken. 

Så fascinerende å vandre gjennom kor-
ridorene og finne det ene flotte rommet 
etter det andre, pusset opp etter gammel 
stil, også et svært bibliotek. Det var ak-
kurat som å komme inn i en av de gamle 
engelske TV-seriene med handling fra 
1800-1900 tallet. For ikke å snakke om 
den fantastiske hagen rundt senteret 
med mange stier, skog og små vann, 
også en svær kjøkkenhage.

 Like ved konferansesenteret ligger 
et bønnesenter. Det var bygd  opp over 
ruinene etter stallene for hestene fra 
godsets storhetstid. Det var også bygd 
på kall, og utifra seriøs bønn, ledet av 
samme mann som bygde konferanse-
senteret. I dag er det et bønnesenter  
med 9-10 forskjellige større og mindre 
bønnerom i bruk døgnet rundt av konfe-
ransesenterets gjester, mange interna-
sjonale, og ansatte. 

Stor visjon – små skritt.
I tillegg til bønnefellesskapet, fikk vi god 
og viktig undervisning. Her er noen få 
glimt: 

Hva ligger på Guds hjerte for Europa?  
Hva er Hans drøm, visjon? Han vil frelse 
for alle. Han vil gjennoppbygde, forvand-
lede samfunn. Har vi tro på at Han kan 
berøre og forvandle? Han ønsker at vi 
skal legge av vår vantro og ta imot tro 
på at Han kan. Gud er ikke ferdig med 
Europa. Visdommen vi trenger ligger 
i Jesus. Han vet hva som trengs for å 
være en god helsearbeider. Vi kan søke 
Hans visdom, og være med og arbeide 
for framgang for Hans rike i samfunnet. 
Vi kan be med Fadervår, la Ditt Rike 
komme!

Guds visjon er stor, derfor kan også 
vår visjon være stor. Så kan skrittene 
være små, bare de går i retning mot visjo-
nen. Gud vil berøre oss, slik at arbeidet 
vi gjør er drevet av Han og ikke av oss 
selv og vår egen kraft.

Deltakerne fra Danmark, Sverige og 
Norge jobbet i gruppe med vår felles vi-
sjon. Dette er resultatet:

«Forvandlede helsevesen gjennom 
bønn og bønnegrupper på hver eneste 
institusjon og sykehus i de nordiske land. 
Vi trenger å bli ledet av Den Hellige Ånd 
og å se fra Guds perspektiv».
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TEMA: «Dere er verdens lys, dere er jordens salt», 
fokus på våre satsingsområder.

Torsdag 10 august:
kl. 16.00 - 18.00 Registrering.
kl. 18.00 - 19.00 Kveldsmat.
kl. 19.30 - 21.00 Velkomst. Vossakveld, sang og fortelling om Per Sivle    
               ved Ingrid Økesveen. Innslag fra Voss Bønehus, hilsener.
   Kaffe etter møtet.

Fredag 11 august:
kl. 08.30 - 09.30 Frokost.
kl. 09.30 - 11.30  «Nøkler til åndelig omsorg» ved Kristina Berg Torskenæs. 
               Heidi Schmidt blir med. Hun er forfatter av boka «Har du tid til det,
                 da? Om åndelig omsorg i sykepleien».
   Gruppearbeid med fokus på egen livsyns-/troshistorie.
kl. 12.00 - 13.00 Lunsj.
kl. 13.30 - 16.30 Generalforsamling. 
kl. 17.00 - 18.00 Middag.
kl. 19.30 - 21.30 Refleksjoner, samtale og bønn/forbønn etter formiddagens tema.         
               Eventuelt Saline - innslag, hilsener. Sang ved Sigrun Sollien.
   Kaffe etter møtet.

Lørdag 12 august:
kl. 08.00 - 09.00 Frokost.
kl. 09.00 - 11.00 «Bønnegruppe på arbeidsplassen, hvorfor og hvordan?» 
   ved Torbjørg Søyland Hopen med påfølgende samtale og 
   bønn i grupper.
kl. 11.00 - 12.00 Lunsj.
kl. 12.15 - 16.30 Tur til Vangskyrkja og Sivle Gard.
kl. 17.30 - 18.00 Gruppebilde.
kl. 18.00  Festmiddag.
kl. 19.30  Festkveld. Sang, diktlesing, hilsener.   
   Tale: Sandra Ingebregtsen, «Bønn, en festreise!» 
   Kaffe og kake etter festkvelden.

Søndag 13 august:
kl. 09.00 - 10.00 Frokost.
kl. 11.00  Gudstjenestlig møte på Helgatun ved Knut Kvamme.
   Innslag fra Voss Bønehus.
kl. 13.30   Avslutning med lunsj.

Programendringer kan skje.

LANDSMØTE HELGATUN FJELLPENSJONAT, VOSS 10 – 13 AUGUST 2017

Priser:
Priser på opphold.  Betales til Helgatun under oppholdet.

Hele oppholdet:
kr. 2 675 på enkeltrom, kr. 2 300 pr person på dobbeltrom, kr. 2 000 pr person på 
3 sengsrom.

Helgepris fredag til søndag:
kr. 1 850 på enkeltrom, kr 1 650 pr. person på dobbeltrom, kr.1 450 pr. person 
på 3-sengsrom. Pris på rom pr. natt: kr. 650 for enkeltrom m/frokost, kr. 545 pr 
person for dobbeltrom m/frokost. Enkeltpriser: Frokost: kr. 80, Lunsj: kr. 135,
Middag: kr.175 for festmiddagen kr 300.

Påmeldingfrist: 24 juli 2017 
(For hele oppholdet, men også for de som vil ha mat og/eller overnatting bare på 
delar av landsmøtet). Påmelding via vår nettside «kfhelse.no» eller ved å bruke 
påmeldingsslippen.

Ved spørsmål: Ring KFH Senteret  tlf. 2269 4451 mandager kl 10-14, 
  eller til Anne Marit Dugstad tlf. 4813 5573 #
Landsmøte påmeldingsgebyr kr. 300 (kr.100 pr.dag), pluss kr. 400 
for tur, sendes innen 24 juli til kontonr. 1503 85 69225.  
Vennligst skriv med store bokstaver og send påmeldingsslip til Kris-
ten Forening for Helsepersonell, Hegdehaugsv. 5A, 0352 OSLO.

Navn:

Adr:

Postnr: / sted: 

Tlf./mobil:         e-mailadr: 
                                                      
Ønsker enkeltrom 

Ønsker dobbeltrom sammen med: 

Spesielle behov som det må tas hensyn til? 
                                                 
Ekstra for sightseeing busstur. Slå ring om riktig svar.        Ja       Nei     
Kr. 400 betales ved påmelding.



Ankomstmuligheter: 

LITT OM TALERNE 

Ingrid Økesveen:        
Sykepleier og diakon. Ingrid er en god historieforteller.

Sandra Ingebregtsen:       
Senterleder, KFH. Sandra er en erfaren forbeder.

Kristina Berg Torskenæs:  
Første lektor med doktorgrad. Underviser på Høyskolen 
Diakonova i Oslo.

Torbjørg Søyland Hopen: 
Anestesisykepleier og mangeårig leder av en bønnegruppe 
på Haukeland Sykehus, Bergen

Knut Kvamme:    
Forsamlingsleder, Voss Indremisjon.

Dette året gir vi mye av ordet til KFH sine egne ressurspersoner! De har mye å gi, 
hver på sin genuine måte. Vi ser fram til å lytte til hva Gud har lagt på deres hjerter. 
Vi gleder oss også til å høre på de fra Voss og på anestesisykepleieren fra Bergen.

KFH  GENERALFORSAMLING  11 AUGUST  2017

Saker Fra LandSStyret

Til informasjon:
• Landsstyret har besluttet å sende ut KFH-kontakt juni og desember 2017 

og nyheitsbrev februar og september 2017. Høsten 2016 ble det sendt ut et  
nyhetsbrev og et KFH-kontakt. 

• Landsstyret har besluttet å øke medlemskontingenten for pensjonister fra 
kr. 250,- til kr. 350,- pr år fra og med 1/1-2017. (Studenter fortsatt kr 250,-).

• Ragna Lundebys legat. Landsstyret jobber med å finne ut muligheten til å 
endre bruken av legatet. Mer informasjon på generalforsamlingen.

Til samtale:
• Veien videre for KFH. Tross nedgang av medlemmer har det rådet en opti-

misme i landsstyret 2015-2017. Vi har tro på en endring gjennom arbeidet 
med våre satsingsområder og mer fokus på PR. Vi ber derfor om generalfor-
samlingens tillit til å la landsstyret 2017-2019 fortsette dette arbeidet for å se 
om trenden kan snu og medlemstallet igjen kan vokse.

• Hvordan kan Senterleiligheten tjene det formålet KFH er satt til å utføre?           

Litt om turen og Per Sivle

SIGHTSEEING MED BUSS

Per Sivle (1857-1904) var en 
norsk forfatter, lyriker og jour-

nalist. Han vokste opp på Stalheim 
i Voss kommune.  Er mest kjent for 
sangen «Den fyrste song eg høyra 
fekk», barnefortellinga «Berre ein 
hund» og Vossastubbar. Vi skal 
høre litt om hans liv og diktning på 
Vossakvelden og besøke slektsgår-
den hans på turen vi skal ha lørdag 
etter at vi har vært i Vangskyrkja. 

  Se mer om KFH Landsmøte s.14...
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Ø K O N O M I   2 0 1 5  –  2 0 1 6

2016 2015Driftsinntekter

Annen driftsinntekt

3010 Brosjyrer -4 842,00 -760,00
3011 Kontingenter -47 900,00 -46 300,00
3110 Gaver -124 310,00 -67 525,00
3610 Leieinntekter -61 400,00 -53 900,00
3611 Overnatting -1 200,00 -4 000,00
3612 Landsmøte 0,00 -10 221,48

Annen driftsinntektSum -239 652,00 -182 706,48

DriftsinntekterSum -239 652,00 -182 706,48

Driftskostnader

Lønnskostnad

5010 Lønn ansatt 47 949,62 53 025,00
5210 Feriepenger 6 628,00 6 374,00
5290 Påløpne feriepenger -635,00 254,00
5410 Arbeidsgiveravgift 6 700,00 8 406,00

LønnskostnadSum 60 642,62 68 059,00

Annen driftskostnad

4010 Trykke utgifter 32 299,00 43 428,00
6210 Leie lokaler 51 212,00 47 554,00
6250 Strøm 2 658,88 2 873,25
6450 Inventar, utstyr 876,00 6 499,00
6610 Revisjons- og regnskapshonorar 6 250,00 6 250,00
6710 Kontorrekvisita 3 266,00 8 419,33
6720 Bankgebyrer 461,50 567,25
6760 Hjemmesidene 8 065,00 305,00
6810 Telefon/Bredbånd/F-Secure 127,29 2 854,41
6850 Porto 6 230,77 11 431,19
7010 Reisekostnad ikke oppg.pliktig 398,00 -1 141,00
7310 Anonser / Reklame -800,00 12 712,50
7340 Møte, kurs, oppdatering o.l. 466,00 9 493,00
7341 Landstyremøte 11 010,00 6 864,01
7342 Saline Prosess 670,00 0,00
7430 Gave 4 000,00 0,00
7431 Gave til Nordisk Base 5 000,00 0,00
7440 HCF Nordisk Base 0,00 5 000,00
7510 Forsikringer 2 687,00 2 645,00
7790 Annen kostnad 498,62 374,01

Annen driftskostnadSum 135 376,06 166 128,95

DriftskostnaderSum 196 018,68 234 187,95

DriftsresultatSum -43 633,32 51 481,47

Finansinntekter

Annen finansinntekt

8070 Renteinntekter -952,22 -2 254,63
Annen finansinntektSum -952,22 -2 254,63

FinansinntekterSum -952,22 -2 254,63

Balanse

20152016Eiendeler

Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1900 Reisekasse 1 881,50 1 881,50
1901 Kasse 1 996,00 968,00
1930 Bank 7874.06.45845 19 765,29 31 877,39
1931 Bank 0521.17.94315 Kap. 145 681,91 90 523,12
1932 Bank 0521.08.02503 Legat 46 737,42 43 329,07

Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende 216 062,12 168 579,08

Sum Omløpsmidler 216 062,12 168 579,08

Sum Eiendeler 216 062,12 168 579,08

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Annen egenkapital

2050 Egenkapital -95 665,08 -95 665,08
Resultat -44 585,54 0,00

Sum Annen egenkapital -140 250,62 -95 665,08

Sum Egenkapital -140 250,62 -95 665,08

Gjeld

Leverandørgjeld

2010 Legat Lundby -46 488,00 -46 488,00
2020 Legat Disponibelt -8 289,00 -8 289,00
2401 Leverandørgjeld -7 800,00 -8 056,00

Sum Leverandørgjeld -62 577,00 -62 833,00

Skyldig offentlige avgifter

2600 Forskuddstrekk -553,50 -424,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -2 635,00 -2 095,00
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift -844,00 -934,00

Sum Skyldig offentlige avgifter -4 032,50 -3 453,00

Annen kortsiktig gjeld

2940 Feriepenger -5 993,00 -6 628,00
2990 Annen kortsiktig gjeld -3 209,00 0,00

Sum Annen kortsiktig gjeld -9 202,00 -6 628,00

Sum Gjeld -75 811,50 -72 914,00

Sum Egenkapital og gjeld -216 062,12 -168 579,08

Oslo, 19 april, 2017 –  M. Mortensen Regnskapsservice AS



LIVSVERNPRIS TIL PER FUGELLI LIVSVERNPRIS TIL PER FUGELLI

I begynnelsen av februar mottok Per 
Fugelli Menneskeverds Livsvernpris 

2017. 
– Han bruker alle anledninger til å 

fremme livsglede og snakke om viktig-
heten av verdien av de nære ting. Ved å 
snakke åpent om døden gir han næring 
til livet her og nå, sa Liv Kjersti S. Thore-
sen, generalsekretær i Menneskeverd, i 
sin innledning da hun åpnet årets Livs-
vernpris på Hotell Bristol i Oslo mandag 
6. februar.

Thoresen understreket Fugellis uni-
ke evne til å finne de gode øyeblikkene 
i livet og ta vare på dem.

– Mesteren i livsnytelse er opptatt av 
å overføre oppskriften for det gode liv. 
Det handler om at du er god nok som du 
er, sa generalsekretæren.

– Husk, du skal dø
Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

(H) delte ut prisen til Fugelli. Han trakk 
frem det faktum at Per Fugelli har løf-
tet frem det kjente begrepet «memento 
mori»: «husk, du skal dø».

– De fleste av oss vil ikke snakke 
om dette – at du skal dø. Det vil vi helst 
glemme. Men så kommer du og «bryter 
denne taushetsplikten» og har minnet 
oss alle om at det å dø er en del av det 
å leve. Du snakker om dødsgleder. Mas-
ken faller av når døden kommer nær-
mere. Du hyller oss sårbare ufullkomne 
som møter livet og døden på ulike måter, 
sa Høie i sin tale til prisvinneren.

Høie mener Per setter avtrykk her på 
jorden.

Menneskeverd som 
grunnstoff

Fugelli hyllet Høie for at han har fått på 
plass en ny lov om fast kontaktlege for 

alvorlig syke og døende mennesker.
– Personer som er alvorlig syke 

skal nå få sin kontaktlege som er deres 
«egen». Dette er livsvern, understreket 
Fugelli og ga ros til Høie som satte denne 
loven i verk i fjor høst:

– Også døden er helse, og den skal 
ha førsteklasses helsetjeneste. Ikke la 
det komme ut av denne salen, men «hipp 
hurra» for Bent Høie, sa Fugelli til god 
latter fra de rundt 180 fremmøtte.

Fugelli understreket at menneskeverd er 
et arvestoff vi alle er født med.

– Dette at vi alle er født med et eget 
menneskeverd er noe som må ligge til 
grunn i all politikk. Vi må gi hverandre 
verdighet uavhengig av hudceller. Når 
vi ikke klarer å være rettferdige nok, må 
vi være barmhjertelige, poengterte han.

Han siterte den kjente filosofen Ci-
cero, og henviste til lykken det er å lete 
etter «gullet» i egen livsfase.

– Bruk det gode i livet så lenge du 
har det. Ikke savn det du ikke lenger 
har. Kampen for menneskeverdet må 

skje også mellom start og mål. Ikke bare 
i begynnelsen og ved slutten. En takk 
til livet må skje gjennom vern av livet i 
dødsfasen. Den siste livskvalitet heter 
dødskvalitet, og den fortjener også ver-
dighet, sa Fugelli.

Dødsfasen har sin egen vekt av bly, 
men også av gull.

– Det er livsvern å sette lys på de 
gode sidene av livet helt til slutten, un-
derstreket Fugelli i slutten av sin tale.

Både Marie Aakre, Jonas Gahr Støre 
(Ap), Anne Kathrine Skjørshammer 
(KrF) og Kadra Yusuf ga også hilsener 
til Per.  Aakre løftet frem viktigheten av 
verdighet rundt dødsfasen, der vi gir rom 
og tid for både pårørende og den som 
selv er syk og døende.

Helene Bøksle fremførte sanger som 
både berørte prisvinner og folk i salen.

Tekst: Maria Victoria Kjølstad Aanje 
Foto: Anders Kjøndal

ET LIV - UENDELIG VERDI

Det er en stor ære for KFH å være støttepartner for  Mennskeverd, Norges eneste 
livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. De uttaler seg 

aktivt i media rundt vanskelige tema som abort generelt, ved Downs syndrom og ved 
tvillingsvangerskap. De har også engasjert seg i debatten rundt aktiv dødshjelp. De 
makter på en unik måte å fokusere positivt på vanskelige spørsmål i livet. De deler 
ut livsvernsprisen hvert år til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til 
å verne om livet. Menneskeverd har en stemme med innflytelse ut i samfunnet.  La 
oss støtte deres viktige arbeid ved å bli medlem, og ved å be for arbeidet de står i.
For mer informasjon om bevegelsen, se nettsiden: menneskeverd.no
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KFH Landsmøte forts./s.9...

Vi vil ha et bønnerom under landsmøtet som folk kan bruke når de 
ønsker det. Det blir felles bønn der hver morgen 30 minutter før 

frokost.

De som vil komme med hilsener fra sine grupper/land, eller som enkelt-
personer, kan gi beskjed til Anne Marit enten før eller under Landsmøtet. 
Hilsenene vil fordeles på de tre kveldene vi skal være sammen. 

GPS 9 – 14 OKTOBER 2017, SRI LANKA

Håper du er inspirert til å dra på den verdensomspennede bønneuken i 
HCFI regi 9 – 14 oktober 2017.

Tema:            «Ropet fra den lidende kirke»
Sted:             Club Palm Bay Hotel, Marawila, Sri Lanka Cost
Pris for hele oppholdet:  USA $270 
Påmeldingsfrist:              31 august

Påmelding til koordinator Jeff Dyas jeffdyas@live.co.uk 
eller via KFH sin nettside: kfhelse.no. 

Ved spørsmål:  
kontakt Anne Marit Dugstad, e.post: annema.dugstad@gmail.com            
tlf 48135573

Europeisk bønneuke januar 2018 blir i Norge, med 
lederdager 8 – 10 januar og bønn 10 – 14 januar. 
Sett av dagene alt nå!

Kjære dere alle!

Jeg vil gjerne dele med dere noen tanker om hvilen i Jesus som en forutsetning 
for alt arbeid. Frelsen som vi har fått i Jesus er kun en gave som vi kan ta imot. 

Ufortjent!  Her kan vi bare hvile på det Jesus har gjort for oss da Han døde for våre 
synder og gav oss sin Hellige Ånd. Paulus skriver til efeserne (Efeserbrevet 2.10). 
«Av nåde er dere frelst, ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det 
hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg». Og Jesus sier:  «Kom til meg 
alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28). 
Hva denne hvilen innebærer forstår vi først når vi får erfare den.
 

Men hva så med alt vi skal gjøre? Det står så mye i Bibelen om å elske sin 
neste, vise omsorg, hjelpe, trøste, vitne osv. Jesus snakker om gjerningen som en 
frukt.  Frukt er ikke en prestasjon, men kun et resultat av en relasjon til Han som er 
fullkommen god.

 Så lykke til i hvilen og i arbeidet! Må Herren velsigne dere alle.

Takke og bønneemner:
• Takke for hvilen som vi har i Jesus.
• Takke for alt vi har fått (både det vi ser og det vi ikke ser).
• Takke for de ulike KFH-gruppene rundt om i landet. 
• Be for alle de syke og hjelpetrengende rundt om i våre helseinstitusjoner.  

At de må bli møtt med omsorg og at de får erfare hvilen og freden i Jesus.
• Be for planleggingen og gjennomføringen av landsmøtet, - at det må 

komme minst 50 personer og at det må bli til stor velsignelse for de som 
kommer.

• Be for valget av det nye landsstyret.
• Be om visdom til rette avgjørelser for veien videre i KFH !

Ønsker dere alle en god sommer! 
Sees på landsmøtet?

Sigrun
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MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

  Hva skjer i 2017/2018?
2017
10 – 13 august     –     KFH Landsmøte på Helgatun, Voss. se 
      s. 6 – 9 i bladet og nettsiden: kfhelse.no

21 – 22 september – Konferanse om åndelig omsorg, Danmark.
                Arrangør: Nurses Christian Fellowship. 
      Se nettsiden: kfhelse.no

09 – 14 oktober      – HCF Verdensomspennende bønneuke på 
      Sri Lanka. Se side 14 i bladet og nettsiden:
      kfhelse.no

17 – 18 november  – Kurs i Saline Prosess på Voss. 
               Se nettsiden: kfhelse.no

24 – 26 november  –  Felleskristen og tverrfaglig helsemisjons- 
                           konferanse i Stavanger. KFH er medarrangør
       og stiller med stand. Se nettsiden: kfhelse.no

2018
08 – 10 januar        –  Lederdager for europeisk HCF-team i Norge.
      Se nettsiden: kfhelse.no

10 – 14 januar       –   HCF Europeisk bønneuke i Norge. 
       Se nettsiden: kfhelse.no
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