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MOTTO
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:

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

3.

Å inspirere helsepersonell til å ivareta
pasienters/klienters/brukeres åndelige behov.
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Kjære Dykk!

T

enk at det snart er jol! Denne hausten
har gått ekstra fort. Vi har nettopp
hatt vårt andre landsstyremøte. Det viser
seg faktisk at vi har fått gjennomført ein
del sidan sist møte. Vi er i full sving med
ny nettside. Reknar med at den er klar
omtrent på same tid som de får bladet i
posten. Då kan de finna nettsida ved å gå
inn på vår gamle nettadresse: kfhelse.
no Nettsideutviklar er Per Kristian Warvik frå «Warvik Data og teknikk». Når
han er ferdig, skal han fortsetja med å
gi hjelp og støtte til drifta av sida.
Sandra har laga nytt innstikk til brosjyra vår med opplysningar om kva vi har
å tilby. Eg anbefaler dykk å be om å få
tilsendt nokre brosjyrer til utdeling.
Salinekurset på 6 timar er no omtrent
ferdig oversatt frå engelsk til norsk og
klart til bruk. Dette kurset handlar om korleis me kan formidla Jesu kjærleik med
respekt og varsomheit. Kan også gi ein
smakebit av kurset på 1/2-1 time på ei
kveldssamling. Saline passar for kristne
helsearbeidarar.
Kristina Berg Torskenes kan også
koma og presentera sitt forskningsresultat om åndelig omsorg; «Nøkler til
åndelig omsorg» og/eller halda foredrag med gruppearbeid med fokus på
eigen livssyns- og troshistorie. Alt dette
tek omtrent 2-3 timar og passar for alt
helsepersonell. Til slutt: Vi kan hjelpe og

inspirere til å danne bønnegrupper for
arbeidsplassen, eventuelt danne KFHgrupper. De må berre ta kontakt om de
er interesserte i noko av dette, så kan vi
saman koma fram til ein avtale om korleis
ting kan gjennomførast på ein best muleg
praktisk måte.
Eg tykkjer det er veldig spennande
at desse tre tilbuda våre passar så godt
inn i formåla våre. Formål 1 handlar om
å inspirere til fellesskap og bønn, Formål
2 handlar om å bli trygg på eige verdigrunnlag for bedre å kunne formidle Jesu
kjærleik. Formål 3 handlar om å inspirere
alt helsepersonell til å ivareta pasients
sine åndelege behov.
Eg vil varmt anbefala den nordiske
konferansen sør for Gøteborg første
helga i april 2016. Om du ynskjer det,
har du her anledning til å få med deg eit
Salinekurs med påfølgjande kurs for å
bli ein Salineundervisar. Sjå siste side.
Det siste eg har lyst å trekkja fram
denne gongen, er verdien av at eldre
og yngre arbeider saman. I Malaki 4.6
står det at «Herren skal vende fedre sine
hjarte til barna og barna sine hjarte til
fedre...» Vi i KFH har ein unik anledning
til realisere dette verset dersom vi byter
ut fedre med mødre. Gjennomsnittsalderen på våre medlemmer er ganske høg,
Forts./side 4
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Fra side 3/...
flesteparten er faktisk pensjonistar. Mi
bønn er at yngre yrkesaktive som kjenner behov for å vera i eit fellesskap for
kristent helsepersonell, kan finna sin
plass saman med dei eldre i KFH, og at
vi kan utfylle kvarandre. Eg personleg
er veldig glad for dei eldre i KFH. Eg
veit at dei ber, og eg har meir enn ein

gong sendt mine bønneemne til dei. Eg
høyrde også ein uttalelse om at det er få
rollemodellar i det å praktisera åndeleg
omsorg. Eg trur faktisk det fins nokre rollemodellar blant dei eldre i KFH.
Så vil eg ynskja dykk alle ei fredfull jolehelg og mykje inspirasjon i det nye året!

Helsing Anne Marit

V

år kjære senterleder, Sandra Kristine
Ingebregtsen, fylte 70 år den 16
oktober i år. Hver mandag kl 10-14 er
Sandra på plass i KFH-Senteret for å
betjene telefonen, sjekke og sende
post og e-mail, holde oversikt over
KFH sin økonomi og holde kontakten
med leieboer, KFH-medlemmer og
overnattingsgjester. Sandra er gjestfri,
positiv og snill. Hun brenner for KFHvisjonen, og arbeider egentlig mye mer
enn de 16% hun er ansatt i. Hun er dyktig
på design og layout. Dette får vi nyte godt
av, siden hennes firma «Ingebregtsen
Data Design», er ansvarlig for Layout
av bladet vårt og andre brosjyrer som
vi gir ut.
Det er lett å legge merke til at Sandra
er et bønnemenneske og at hun lever
med Jesus i hverdagen.
Vi takker for at Guds tanker for Sandra er fred og fremtid og håp, og at Herrens gode tanker også hviler over hennes tjeneste som Senterleder i KFH.

70 år
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The Bible College of Wales

D

offeret som Gud har brakt for våre synder. Hvis vi ikke aksepterer det vil vi hele
tiden prøve å bringe egne offer for våre
synder. Da blir vi ikke drevet av kjærlighet, men av frykt. Det ble et veldig nært
og godt fellesskap med alle deltagerne.
Anne Marit og jeg delte rom med to eldre
damer. Ei fra Paraguay og ei fra Sør-vest
i England. Det var virkelig en velsignelse.
Godt å kunne dele tanker og bønner med
dem når vi kom tilbake til rommet. Sangene som vi sang der har fulgt meg i
ukene etter at vi kom hjem, og spesielt
en sang ble jeg veldig glad i:

et var ikke uten en viss frykt jeg ble
med på denne bønnehelgen i Wales.
Ville jeg klare å finne fram på flyplassen i
London sånn helt alene? Ville jeg forstå
nok til å få noe utbytte når alt foregikk
på engelsk? Flyturen gikk greit, og ble
faktisk litt av en himmelreise. Det gikk
også ganske greit å få med seg det som
ble sagt på samlingene, selv om det ble
borte noen detaljer. Vi holdt til på et sted
som het Hebron Hall som ligger litt nord
for Cardiff. Det var lovsangs-samlinger,
bibeltimer, bønn og forbønn i grupper
fra tidlig morgen til kveld. En lege fra Sri
Lanka underviste for oss om Jesu stedfortredende død for oss. Han førte oss
dypt inn i ordet. Vi må tro/akseptere det

Forts./side 6
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Han utfordret oss også til å proklamere
Guds seier og herredømme over våre liv,
våre lokalsamfunn og land, spesielt inn i
helsesektoren. Dette var veldig inspirerende, og gav meg en forventning til at
Gud vil gripe inn med vekkelse over hele
verden, også i Norge. Herren er virkelig
istand til å gripe inn og forvandle hele
verdens helsevesen! La oss ta del i det
bønnearbeidet som er nødvendig for at
dette skal kunne skje.

Fra side 5/...
ow deep the Father´s love for us. How vast beyond all measure.
That he should give His only Son. To make a wretch His treasure.
How great the pain of searing loss. The Father turns His face away.
As wounds which mar the Chosen One. Bring many sons to glory.

H
B

ehold the man upon a cross. My sin upon His shoulders.
Ashamed, I hear my mocking voice. Call out among the Scoffers.
It was my sin that held Him there. Until it was accomplished.
His dying breath has brought me life. I know that it is finished.

I

will not boast in anything. No gifts, no power, no wisdom.
But I will boast in Jesus Christ. His death and resurrection.
Why should I gain from His reward? I cannot give an answer.
But this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom.
Jeg er glad at jeg fikk oppleve å være med på denne turen !

Sigrun D. Sollien

Anne Marit fortsetter/...

D

et var en stor og
mektig opplevelse
å være med på denne
6 dagers bønnekonferansen i naturskjønne
Wales. Bygge vennskap
og bønnefellesskap med
mennesker fra hele verden. Høre på sterk og
ransakende bibleundervisning og å nyte lovsangen.
Det som gjorde sterkest inntrykk på meg,
Anne Marit, Sigrun og Gertrude fra Paraguay utenfor
var å høre om vekkel”The Bible College of Wales”
seshistorien i Wales.
En kveld hadde Richard Parkhouse, nesker kom uten annonsering, for de ble
en eldre mann, foredrag om vekkelsen dradd av Guds ånd. Hele samfunn ble
i 1904 der Evan Roberts var frontfigur. forvandlet. Det er også sagt at ilden fra
Han holdt møter kveld etter kveld. Men- Wales startet den store pinsevekkelsen
6

Bønnekoordinatorene fra Sør Afrika
og Norge!

i USA noen få år senere. Parkhouse fortalte at det i forkant av vekkelsen i 1904
var mennesker som virkelig gav sitt liv i
desperat bønn om forandring.
En dag drog vi på busstur til «The
Bible College of Wales». Her fikk vi høre
om Rees Howell, en forbeder som levde under første og andre verdenskrig.
Han ledet en bønnebevegelse som ba
for ulike verdensbegivenheter. Han fikk
nøyaktig fra Gud hva han skulle be for.
En kjent historie er forbønnen som avverget en tysk okkupasjon av England
under andre verdenskrig. Det er skrevet en bok om Res Howell av Norman
Grubb: «Intercessor».
En formiddag fikk vi besøk av Roy
Godvin. Han representerer noe av vekkelsesånden som finnes i dag. Han driver et retreat- og bønnested som heter
Ffald-y-Brenin (nettside: ffald-y-brenin.
org). Til dette lille stedet kommer det
folk fra hele verden for å møte Gud og
Hans nærvær. Mange opplever mirakler, tegn og under her. Roy Godvin drar
også verden rundt som forkynner. Vi fikk
høre hans enkle sterke budskap om alt
som de får oppleve på retreatsenteret.

Sigrunn og Anne Marit med venner
fra Nigeria.

Jes.6,7: «Din misgjerning er tatt bort
og din synd er sonet». Dette verset fikk
jeg fra en dame som på en av bønnesamlingene fikk i oppdrag å be for Norge.
Det var en fantastisk hilsen fra Gud til
landet vårt!

Anne Marit Dugstad
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Å VÆRE JESU DISIPPEL
Her er litt av Chris Steyn sin undervisning
fra Global Prayer Summit.

Tema: Disippelgjøring.

B

ønn er en toveiskommunikasjon. Det
gjelder like mye å lytte til Gud som å
sende våre bønner til Han. Gud har alltid
noe Han vil si oss. Her er noen spørsmål
vi kan bruke for å lære å lytte til Han.
Vi kan ta for oss ulike avsnitt fra Bibelen, foreksempel Luk 4. 16-21.
Spørsmål 1: Hva sier Gud om seg
selv og Sin karakter basert på Skriften?
Spørsmål 2: Hva ønsker Gud å forandre i mitt liv basert på Skriften?
Utifra Luk 4.16-21 kan vi svare:
1. Gud er en kjærlig Gud, en Gud som
handler og en Gud som ønsker at vi skal
ha det godt.
2. Det Han ønsker å forandre, er at vi
skal få komme ut av fangenskap og inn i
frihet, at fattige skal få oppleve glede og
at blinde skal få se.
Herren vil forandre meg til det bedre. Viktig å utvikle en vane der Herren
kontinuerleg kan forvandla meg. Selvtilfredshet kan drepe denne prosessen og
Åndens arbeid. Husk, det er alltid noe
mer å lære.
Disippelgjøring er å bli forvandlet og
bli mer lik Jesus.
Tegningen av treet kan illustrere hvor
årsaken til det som er feil i livet, sitter.
I røttene sitter troen. I stammen sitter
verdiene, i greinene sitter oppførselen og
på toppen av treet finner en fruktene. Det
må være rett og rent i røttene for at frukten skal bli god. Sitter det løgner i troen,

Frukt

Oppførsel

Å VÆRE JESU DISIPPEL
Her er forslag til noen spørsmål som
kan brukes til disippelgjøring når en samles regelmessig i bibelgrupper/cellegrupper/bønnegrupper;
1. Hva er du takknemlig for?
2. Hva har du kjempet med siden sist
samling? Be for dette. La det være et
bønneemne til neste gang dere møtes.
3. Les et bibelavsnitt. Hva sier Gud
om seg selv i dette bibelavsnittet?
4. Hva vil Gud forandre på i mitt liv og
i mine omgivelser/samfunnet i forhold til
bibelavsnittet?

Ønsker du å lære mer om disippelskap:
Bok «Contagios disciplemaking»
by Watson
HCFI har et 12 ukers kurs i
disippelgjøring

Gjengitt etter Anne Marits notater

BILLIG OVERNATTINGSTILBUD

Verdier

Vil berre minna om at senterleilegheita kan brukast
til billig overnatting i Oslo. Pris pr natt er:
Tro

kr 250 for medlemmer og kr 300,- for andre.
KFH-medlemmer har fortrinnsrett.

blir frukten feil. Jo flere løgner som finnes
i trosgrunnlaget, jo verre konsekvenser.
Eksempel (eget): Å tro at en kan
gradere menneskeverdet utifra evner,
handlekraft og hudfarge kan gi store konsekvenser i holdning, handling og frukter.
Herrens gjerning er å gå til roten og
forvandle oss der, slik at frukten blir rett.
Vi må være villige til å la Han vise oss
løgnene i våre liv, så Han kan forvandle
oss, slik at galt blir rett i våre liv. Alt ender
opp med enkel lydighet mot Herren. Det
er behov for å fjerne løgner i alle områder
i livet; I familien, i det sosiale liv, i kirken
og i arbeidslivet.
8

Leilegheita er nyopp-pussa og fin.
Du deler kjøkken og bad med leigebuaren vår.
Kontoret er utstyrt med sovesofa med ekstra seng,
og dyner og puter for 2 stk, men du må ta med
sengtøy og handdukar sjølv.

Velkommen!
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SALINEKURS I SVERIGE

GLIMT FRÅ SALINEPROSESS!

K

va har Salineprosess lært meg? Eg
vil prøva å trekkja fram ein del av det
i nokre «KFH-kontakt» framover.
Saline betyr saltoppløysning. Som
helsepersonell veit me at det er 0,9%
saltkonsentrasjon som passar for kroppen og blodårene. Me veit at det er dødeleg å tilføra 5% saltkonsentrasjon inn
i blodårene. Slik er det også med kva me
gir våre pasientar av åndeleg føde. Det
kan vera dødeleg med for mykje. Det er
så viktig at me opptrer med respekt og
varsomheit.
Eg har deltatt på fleire Salinekurs dei
siste 2 åra, og kan tenkja meg å få med
meg endå fleire. Grunnen er at desse
kursa har ført meg inn i ein læreprosess
som ikkje tar slutt. Eg får ein trong til å
læra meir, til å bli endå meir dyktiggjort
i det å formidla Jesu kjærleik.
Gjennom Salineprosess har Gud
ført meg ut i ei større friheit, men også
eit større ansvar. Har fått bytt ut frykt,
lammelse og avmaktsfølelse i forhold til
pasientene sine åndelege behov med

Deltakerne på Saline kurs i Sverige

A

nne Marit Dugstad, Katrina E. Hjermann og Ingrid Økesveen reiste til
Sverige 17. oktober på Saline – kurs i
Jønkøping. Kurset ble holt av Nia Lindstrøm og Margréth Jansson. Margréth er
leder for SKSF i Sverige.
Vi var så heldige at vi fikk bo hos Margréth, mens vi var med på kurset. Hun
har en trivelig liten «rød stuga» på landet.
Dette kurset er et redskap for dem
som vil være et vitne på sin arbeidsplass.
Vi fikk et flott hefte med kurset med
oss hjem, som vi kan lese videre på.
Vi kjenner mottoet vårt som er utgangspunktet for kurset: -Vi er salt og
lys.

nyttige verktøy eg kan bruka ved ulike
anledningar. Eg skal få gå med fred, og
i kvilemodus.
Salineprosess er ei vandring med
Herren og ei medvandring med våre
pasientar.
Herren veit alt om både oss og pasientane, ja,til og med om åpenheita for
det åndelege på våre arbeidsplassar.
Det er Han som har agendaen, me er
kun Hans reiskapar. Han er den som er i
stand til å gi oss dei rette anledningane.
Ef. 2.10 «For vi er Hans verk, skapte
i Kristus Jesus til gode gjerningar som
Gud føreåt har lagt ferdige, så vi skulle
ferdast i dei».
Det er avgjerande å leva nær Jesus
og Ordet, slik at me lærer å vera lydhøyre
og å venta på den rette tid. Så kanskje
det er utfordringa vår, å setja av meir tid
til å søkja Han. Kva med å ta eit valg på
å stå litt tidlegare opp for å kunna ha ei
stille stund før jobben?
I neste KFH-kontakt kan eg kanskje
sei litt meir om verktøya....

					
		
Anne Marit

Vi snakket om: Hvorfor er tro så viktig i omsorgen? Vitenskapelig forskning
beviser det. På kurset får vi svaret mer
konkret, så kanskje dette kunne være
noe for deg som leser dette? Nå er kurset også oversatt til norsk.

Ingrid Økesveen.
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KUNSTEN OG VITENSKAPEN OM ÅNDELIG OMSORG
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november i år deltok jeg på siste dag
av et todagers kurs med overskriftens
tittel.
Det er et opplæringsprogram utarbeidet av NCF/KFSS (Se info under)
Her kommer noen små glimt fra kurset sammen med litt av mine refleksjoner
etter en innholdsrik og lærerik dag. Jeg
håper at KFSS vil arrangere kurset igjen,
slik at flere sykepleiere som er opptatt
av åndelig omsorg, kan få med seg den
viktige lærdommen fra dette opplæringsprogrammet.
Vi må ta valg på om vi vil gi åndelig
omsorg. Det innebærer en vilje til å være
aktiv lytter, en vilje til å samtale om åndelige/religiøse bekymringer og en vilje til å
iverksette tiltak på vegne av pasientens
åndelige behov.
Å ville gi åndelig omsorg innebærer
også en vilje til å være nær. Det krever
konsentrert oppmerksomhet på både pasienten og situasjonen. Nærvær anerkjenner at pasienten ikke er en medisinsk
diagnose, men en person som har en
sykdom som krever omsorg. Nærvær
krever følsomhet, aktiv lytting og at en
setter egne behov til side. Nærvær er
en gave.
Åndelig omsorg krever ord og kommunikasjon. «Milde ord er som honning,
søte for sjelen og de gir legedom for
kroppen» Ordspråkene 16,24. Husk at
våre ord kan ha makt til å helbrede, men
også til å påføre skade.Viktig å være forsiktig med korrigerende ord.
Terapeutisk kommunikasjon: Å lytte,
vise nysgjerrighet, bruke stillhet, gjenta
det pasienten sier, klargjøring (be om forklaring, spesifisering). Gripe essensen i
hva som blir sagt. Oppsummere for å få
overblikk over samtalen.		

Bønn kan brukes som et faglig sykepleiertiltak når et åndelig behov er avdekket. Det kan gjøres med ord sammen
med pasienten, men kan også være stille
bønn.
Hvordan finne ut om det er åpenhet
for om vi kan be med en pasient? Stille
spørsmål om bønn er viktig for dem, be
om tillatelse. Viktig at vi også kjenner
på hva som er våre personlige grenser
i vår utøvelse av åndelig omsorg. Det
kan også f.eks være vanskeleg for en
helsearbeider med et annet livssyn enn
det pasienten har, å utføre et rituale som
strider mot pleieren sitt livssyn.
Det ble sagt på kurset at det er viktig
å dokumentere når vi har avdekket et åndelig behov og satt i gang tiltak. Da kommer disse behovene mer på dagsorden.
For meg er det viktig at jeg ikke utleverer
noe som er sårbart hos pasienten, som
han kanskje ikke vil at alle skal vite. Kurset utfordret oss også til å reflektere over
om redselen for andres reaksjoner, gjør
at vi unngår å dokumentere om åndelig
omsorg. Enda et vanskelig spørsmål
ble stillt: «Dersom du er usikker på om
du skal dokumentere åndelig omsorg,
skulle du da utføre det?» Det er viktig å
ta innover seg disse refleksjonene. Etter mitt syn finnes det ikke noe entydig
svar, men spørsmålene utfordrer oss til
å vokse i visdom og evne til å skjelne og
dømme i hva som er riktig å gjøre i hver
enkelt situasjon. Ifølge dette kurset er
åndelig omsorg en kunst som vi stadig
skal vokse i, vi blir aldri fullt utlært.
Når vi skal evaluere den åndelige
omsorg vi har gitt, ble det sagt: «husk,
det er pasientens- ikke sykepleierens
ønskede resultat som skal være standarden.» Dette utsagnet hjelper meg
12

virkelig å møte pasienten på hans premisser. Samtidig utfordrer utsagnet meg
som kristen på det som er mitt høyeste
ønske, nemlig at mennesker skal få forstå hvem Jesus er. Det er virkelig viktig
å vokse i innsikt, og at vi som åndelige
omsorgsgivere kan bli fylt med kunnskap
om Guds vilje og få all den visdom og
forstand som Ånden gir til å handle rett i
de forskjellige situasjoner vi møter.

ned i det bevisste. Denne prosessen kan
gi meg større tyngde.
Hva er generell kompetanse og hva
er spesiell kompetanse? Sykepleierfaget
er min generelle kompetanse. Den jeg er
som person med min livshistorie, evner
og overbevisning gir meg min spesielle
kompetanse. Det at jeg har en tro og er
opptatt av de åndelig omsorg, gir meg
en spesiell kompetanse. Viktig at ledere
ser hver enkelt sin spesielle kompetanse.

Hvordan kan jeg vokse personlig og faglig?

Dette kurset ble altså arrangert av Kristent Forum for Sykepleiere og Sykepleierstudenter (KFSS), som er medlem av
den internasjonale gruppa: Nurses Christian Fellowship (NCF).
Det kan være vanskelig å holde oversikten over de forskjellige kristne organiasjoner innen helsesektoren. KFSS er
altså noe annet enn KFH.
KFSS er for sykepleiere og sykepleiestudenter, mens KFH er for alle yrkesgrupper innen helsevesenet. KFSS går
dypt for å skaffe bedre kompetanse på
åndelig omsorg og utøvelse av sykepleie
utfra det kristne menneskesyn, mens
KFH er et bønnenettverk for alle kristne
i helsesektoren. KFH har også fokus på
åndelig omsorg i tillegg til det å formidle
Jesu kjærlighet på en enkel måte utifra
et evangelisk perspektiv. Begge deler
trengs og arbeidet går over i hverandre.
Jeg vil løfte opp og heie på det arbeidet som blir gjort i KFSS for å få åndelig omsorg på dagsorden. Det meste de
presenterer bygger på forskning, er av en
høy kvalitet og verdt å høre på.

ntegrert fel
t
Ikke-i
VeVkesktsftelftefletlt

Integrert felt

Kurset forklarer: I vår bevissthet har vi
et integrert felt som vi har kontroll over
og kunnskap om. Så har vi et vekstfelt.
Her ligger nyoppdaga ting som vi arbeider med og prøver å få oversikten over.
Vi har også det ikke integrerte felt, her
ligger det ubevisste. Når ting som blir
formidlet, treffer noe i det ikke integrerte
felt, kan en bli urolig og hjelpeløs og
handlingslammet. Modningsprosess kan
bestå i å få flere og flere bevisstgjøringsprosesser slik at det ikke integrerte faller

					
Anne Marit Dugstad
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VITNESBYRD

D

ette er et vitnesbyrd fra min arbeidsplass, der jeg jobber som jordmor på
en fødeavdeling.
Jeg kom på aftenvakt og hadde akkurat fått rapport om at det paret jeg skulle
ha ansvaret for, der var det ikke kvinnen som var mest engstelig, men det
var hennes mann.
Jeg kom inn på rommet og merket
bare etter noen få sekunder, at jeg ikke
fikk praten til å gå helt naturlig. Jeg merket at jeg fikk litt dømmende tanker om
mannen, da det var han jeg begynte å
snakke med først.
Det var da det kom en stemme inni
mitt hode som sa: «Du må gå ut av rommet og begynne på nytt».
Jeg sa til mannen at jeg skulle bare
hente noe og komme tilbake så fort jeg
kunne.
Jeg gikk ut og stoppet på utsiden av
døren og ba en bønn til Gud. Jeg ba om
tilgivelse for at jeg tenkte negative tanker
om mannen og ba om at jeg skulle få
starte på nytt.
Jeg gikk inn igjen og etterpå merket
jeg en radikal forandring i atmosfæren
i rommet.
Kvinnen fødte en gutt, og selv om
jeg måtte be legen om hjelp, så opplevde jeg at de rette menneskene kom på

fødestuen, som gjorde at det ble en rolig
forløsning som kvinnen i ettertid uttrykte
at hun var fornøyd med.
Neste dag kom jeg tilbake på jobb, og
det viste seg at barnet hadde blitt overflyttet til nyfødt intensiv i løpet av natten,
på grunn av mistanke om hjertefeil. Jeg
var så heldig at jeg fikk være med og
trøste paret,da de fikk vite av en hjertespesialist at barnet måtte overflyttes til
et annet sykehus for operasjon.
En søndag ca 3 – 4 måneder senere,
kom mannen innom avdelingen og han
ville snakke med meg.
Da fortalte han først hvordan det hadde gått med gutten deres, at de fikk den
beste kirurgen, og han hadde det utrolig
bra, på tross av at det var en stor hjerteoperasjon.
Og så spurte han hva som gjorde
at jeg plutselig ble helt forvandlet, etter
at jeg hadde vært ute en kort stund, på
begynnelsen av vakten.
Da måtte jeg innrømme overfor han
at jeg ikke i meg selv klarte å ivareta situasjonen, men trengte bare å henvende
meg til Gud og be om hjelp! Og vi måtte
begge innrømme at vi merket en stor
forandring, for hele rommet ble plutselig
fylt av Guds kjærlighet.

Anonym

HILSEN FRA BØNNEKOORDINATOR

Kjære dere!

J

eg har vært på kurs om arbeidsglede! På arbeidsplassene rundt omkring
har de oppdaget hvor viktig det er at vi har den rette motivasjonen, og denne
gleden som gir lyst til å yte maksimalt. Det er vel ikke noe som kan tære slik
på arbeidsgleden som bekymring, engstelse sukk og klage.
I Bibelen står det om en mann som heter Nehemja. Han fikk lov av kongen
i Persia til å dra til Jerusalem å hjelpe sitt folk med å bygge opp igjen murene
der, som var ødelagt etter krigshandlingene over 70 år tidligere. Det var hardt
arbeid og de møtte motstand. De satte da noen til å stå på murene og holde
vakt samtidig som andre arbeidet. Slitne etter arbeidet holdt de sabbat mens
prestene leste fra Guds lov. Da begynte folket å gråte, men Nehemja sa at
de ikke skulle gråte «Sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke». Midt i
sitt arbeid så var det gleden i Herren som skulle være deres styrke. Ikke hvor
mye de klarte eller presterte, men på grunn av det Gud hadde gjort. I Jes.
Kap 12,3 står det at: «Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder». La
oss gå til disse kildene!

La oss takke for:
•

At Jesus kom til jorden for å dø for våre synder, og sto opp igjen og
velsigner oss med sine gode gaver.

La oss be for:
•
•
•
•
•

at gleden i Herren skal være vår styrke midt i en tid som virker skremmende.
flere yngre som griper KFH-visjonen og som ønsker å bli medlemmer!
økende inntekter, slik at vi slipper å gå med underskudd!
at vår nye nettside får fungere som et godt og gagnlig redskap!
Nordisk konferanse, pluss leder-dag og Saline-kurs i mars/april 2016.

		

Glem ikke bønnefolderen!

Sigrun D. Sollien
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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 i 2016?
11 – 16 januar, 2016
		

– Europeisk Bønneuke –
Strasbourg, Frankrike.

11 jan: Ankomst på ettermiddag
12 jan: Stille dag med faste.
13 – 15 jan: Undervisning og bønn
16 jan: Avreise på formiddag.
Det er planlagt et besøk til EU-parlamentet. Pris for hele oppholdet:
270 Euro. Nærmeste flyplass: Basel-Mulhouse-Freiburg lufthavn.
2 t. med tog til Strasbourg. For påmelding, kontakt Anne Marit Dugstad,
(e-mail:annema.dugstad@gmail.com) så fort som mulig.

HCFI Global Prayersummit .... s. 5
Glimt fra Salineprosess ......... s.11
Kunsten og vitenskapen om
åndelig omsorg .................... s.12

31 mars, 2016
– Lederdag HCF-Norden
1 – 3 april, 2016
– HCF-konferanse-Norden,
1 og 4 – 5 april, 2016 – Salinekurs/TOT
Sted: Gullbænnagården, sør for Gøteborg, Sverige.
Hovudtaler: Chris Steyn, internasjonal koordinator i HCFI.
Ansvarlig for Salinekurset: Nia Hellstrøm, Anne Marit Dugstad
Ansvarlig for TOT-kurset: Alet Uittenbogaard, HCFI-leder for
Salineprosess.
Sett av alle eller noen av dagene og sjekk nettsiden kfhelse.no
for mer opplysninger og påmelding.

Vi ønsker alle våre lesere en god jul og et velsignet nytt år!

