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

Leder: Kristina Berg Torskenæs
Dronningveien 30B, 3531 Krokkleiva
Mobil 93 42 95 46
Nestleder: Berit Onsrud Slinning
Blivgodtveien 48, 2825 Gjøvik
Tlf. 61 18 63 89, Mobil 45 25 79 14
Senterleder: Sandra Kristine Ingebregtsen
Tlf. 22 69 44 51, hver mandag fra 1000-1400
KFH-senteret: Hegdehaugsv. 5 A, 0352 Oslo
Giro nr. 7874 064 5845, Tlf. 22 69 44 51,
E-post: kfhelse@getmail.no
Hjemmesider: http://www.kfhelse.no
Ansvarlig redaktør: Kristina Berg Torskenæs
e.post: kristina.b.torskenes@gmail.com

Leder .................................

3

Overraskelse......................

4

Veibeskrivelse - Karmøy.....

5

Kjære KFH are!

Landsmøte i Sverige..........

6

Økonomi.............................

8

V

Åndelig omsorg..................

10

HCFI Global
Bønnekonferansen...........

11

En Helsefremmende tro.....

12

Saker fra styret...................

13

Vitnesbyrd fra Makedonia...

12

Helsing fra
Bønekoordinator...............

15

Konferansane i 2015/16.....

16

Bønnekoordinator: Anne Marit Dugstad
e.post: annema.dugstad@gmail.com
Mobil 48135573

Redaksjonskomite:
Ingrid Økesveen
Barbara Lovett
Katrina Elisabeth Hjermann

Nordisk Koordinator: Inga Helver, Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, Danmark
Tlf. 00 45 984 84 915, Mob. 00 45 207 63 037
E-post: inga@krisos.dk

Layout: Ingebregtsen Data Design

2

i i landsstyret har nettopp hatt styremøte og har gått gjennom planene til
landsmøtet på Karmøy. Vi gleder oss og
tror vi alle skal bli oppmuntret og inspirert
for fortsatt arbeid og bønn for KFH.
Å ivareta brukeres åndelige behov blir
mer og mer aktuelt i følge noen artikler
i Vårt Land under verdidebatt. Der har
det blitt oppmerksomhet rundt at mange pasienter ikke får sine behov møtt til
tross for mye forskning og kunnskap om
den åndelige dimensjonen og holistisk
omsorg. Noen som virkelig har gjort noe
med dette er Heidi Schmidt som også
skrev om dette i Vårt Land på siden med
verdidebatt «Åndelig omsorg forebygger
og lindrer». På hennes avdeling har de
laget en prosedyre for åndelig
omsorg, den har tre kvalitetsmål.
Det er å vise respekt for pasientens verdier, gi helhetlig omsorg
med forståelse for hvordan fysiske, psykiske, sosiale og åndelige
sider henger sammen og at
pasienten skal bli møtt
på sine åndelige/
eksistensielle
behov. Hun sier
her at åndslivet
kan være en
kraft til
å bli

friskere, tåle tap og utholde påkjenninger. Det er inspirerende å høre om noe
konkret som virkelig forandrer praksis.
Åndelig omsorg burde ha en naturlig
plass i helsevesenet vårt.
Akkurat nå er det også forskere (the
European Spirituality Research Network
for nursing and midwifery) som også er
engasjert i å forandre praksis. På høyskolen Diakonova, der jeg arbeider skal
vi ha en internasjonal konferanse for
sykepleiestudenter, lærere, forskere og
helsepersonell i tiden r 23-25 september
2015. Gå gjerne inn på skolens hjemmeside og se programmet. (Høyskolen
Diakonova.no du blar nedover og kommer til Internasjonal Student Conference
Spiritual Care). Dette nettverket har et
prosjekt gående over 3 år der det skal
utarbeides felles redskap for å ivareta
pasienters åndelige behov.
En viktig ambisjon for nettverket er
hvordan gapet kan minskes eller bli borte
mellom de lover og regler, og de høye
ambisjonene om høy kvalitet på åndelig omsorg og den faktiske virkeligheten
som utøves i praksis. Dette kan gjøres
gjennom å gjøre høyere utdanning bedre
over hele EU. Videre til å dyktig gjøre sykepleiestudenter med mer kunnskap og
ferdigheter til å gi åndelig omsorg. Den
Forts./ side 4

VEIBESKRIVELSE TIL LANDSMØTET
Fra side 3/...
åndelige omsorgen skal ivareta pasienters følelse av mening, hensikt og meningsfullhet og verdier / åndelige behov
som blir utfordret ved sykdom.
Denne forskningen blir et godt grunnlag for HCFI sitt arbeid med International
Saline som er et redskap for undervisning for kristne helsearbeidere. Den lærer på en fengende måte om hvordan
vi kan bli bedre på å bruke oss selv i å
gi helhetlig omsorg og med det formidle
Jesu kjærlighet. Det er helt i linje med
hva et av KFH sine formål sier at vi skal
gjøre.

Temaet for dette landsmøtet er «At
utrustes til all god gjerning» vi tror det vil
være en god inspirasjon for fortsatt arbeid i KFH. Jeg ønsker å oppmuntre dere
til å delta på landsmøtet, og bli velsignet
av undervisning og et godt fellesskap.
Jeg håper jeg får møte mange av dere
i Skudneshavn i juni. Guds velsignelse
til hver av dere og jeg vil også takke for
all forbønn.
Med vennlig hilsen

				
Kristina Berg Torskenæs

OVERRASKELSE

J

eg kunne ønske å hilse og takke
personlig hver og en av dere for
kontingenten, små og store gaver. Alle
medlemmer spiller en meget viktig rolle
i KFHs framtid.
Siste uke fikk KFH Senter en STOR
oppmuntring. Etter oppussing av leiligheten, som var helt nødvendig, og kasting av gamle møbler, trengte vi bokhyller. Anne Marit, fra Voss, var i byen
og tilbød seg å hjelpe. For å kutte en
lang historie kort, fant hun på Holbergs
Plass, noen 100 meter fra Senteret, at
de kastet ut fine kontormøbler. Vi fikk
lov til å ta det GRATIS. Nå ser Senteret
så mye bedre ut. Gud, vi takker deg at
DU så rikelig sørger for oss.
Barbara og jeg håper å se mange
av dere på Landsmøtet.

BIL

RV 47 fra Haugesund, over Karmsund bro fortsett ca. 12 km til Kopervik. Kjør gjennom den eneste tunnelen på Karmøy, ta til venstre i rundkjøringen, og så til høyre.
Du vil se et skilt med Karmøy Vandrerhjem/ Karmøy Folkehøgskule.
Buss nr 9 og 10

TOG Oslo-Stavanger via Kristiansand med Sørlandsbanen. Buss videre til Karmøy.
BUSS:

Gå inn på Internett NOR-WAY Bussekspress, her finner du alt om busser, som går
mellom :
Kystbussen: Stavanger, Haugesund, Bergen. Spør sjåføren om bussen går
via Karmøy til Håvik terminal, Karmøy. Ellers må du skifte buss i Haugesund og
ta en annen buss til Kopervik, hvor Karmøy folkehøgskolen ligger.
Haukeli ekspressen: Oslo , Haugesund. Buss videre til Kopervik Sørvest ekspressen: Kristiansand, Stavanger. Hvis du kommer til Stavanger må du ta
Kystbussen videre og ta den som går via Karmøy til Håvik terminal.
På bussen fra Stavanger, sier du til sjåføren, at du skal med en annen buss videre
til Kopervik, så venter den på deg

FLY:

Gardemoen – Haugesund Lufthavn, Helganes Karmøy.
De som ønsker å bli hentet på diverse holdeplasser/bussterminalen/flyplass, kan
ringe på en av følgende telefoner:
Agnes: mobil 911 06 313 		
Judith: mobil 901 67 556
Britt Marie: mobil 419 16 406

Varme hilsener fra

Sandra (Senterleder)
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Landsmøtet i Sverige

E

g kjenner meg så priviligert som endå
ein gong fekk sjanse til å vera med
på ei samling av kristent helsepersonell
frå andre land, denne gongen på Sverige
sitt landsmøte. Vår eigen formann, Kristina var hovudtalar, eg og Agnes Nordås
slo lag med henne på turen til Sverige.
Me heldt til på «Hjælmargården», eit
konferansesenter med leirplass drive
av fleire kristne organisasjonar i Sverige. Senteret ligg ved Hjælmaren, den
minste av dei 3-4 store innsjøane i Sør
Sverige. På veg til landsmøtet passerte
me dei 2 største, Væneren og Vætteren.
Mjøsa er liten i forhold til desse 2, medan
Hjælmaren er på størrelse med Mjøsa.

Tema på møtet var åndeleg omsorg.
Kristina sine to foredrag «Nøkler til åndelig omsorg» og «Fokus på våre eigne
trushistoriar» falt veldig godt saman
med foredraget om det å vera «salt og
lys», som var ein presentasjon av Salineprocess. Dette er gode verktøy som
ein kan tilby i samanhengar, der formålet
er bevisstgjering i å gi åndeleg omsorg
generelt og/eller kristen omsorg spesielt.
Det er interessant å merka seg forkjellane mellom Norge og Sverige. Ein
kan tydeleg merka at vårt naboland har
kome lenger i sekularseringsprossessen.
Jordmødre har f.eks. ikkje samvetsfritak
i å vera med og utføra abort. Tilstanden

Utsikt mot Hjælmaren, ein stor innsjø i

Hjælmargården konferansesenter.

Sør-Sverige.

Kristina, Agnes og Anne Marit - 3 kjekke damer frå Norge på
landsmøte i Sverige.
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gjenspeiglar seg også i kva seksualundervisning dei gir til tolv-trettenåringar,
der dei får detajert undervisning om det
som kun høyrer heime i ekteskapet.
Det verkar også som helsevesenet i
landet har større utfordringar, m.a. med
lang arbeidstid, og forholdsvis låge lønningar. Dette gjev forståelse for kvifor
mange kjem til Norge for å arbeida.
Eg merka meg derimot at det var
større åpenheit for å be saman i forhold
til i Norge. Kvart møte enda med at me
sat i smågrupper på 3-5 og ba for kvarandre og for den vanskelege situasjonen
Sverige er i. Det var så enkelt å be for
og med kvarandre. Nokre av grunnane
kan vera at me var ei lita gruppe på 2530 stk, og at opplegget var enkelt og fritt.

Istaden for å ha ein prest på gudstenesta søndag, delte ei av sjukepleiarane
frå Guds Ord på ein levande og varm
måte, så enkelt og liketil. Denne sjukepleiaren var søstra til Kristina, vår formann!
Det er verkeleg berikande å ha fått
så gode vener frå både Sverige og Danmark. Eg gler meg til å møta nokre av dei
igjen på neste samling, som er KFH sitt
landsmøte på Karmøy i juni.
Helsing,

Anne Marit Dugstad
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RESULTREGNSKAP
Konto

Navn

Saldo

Fjor Saldo

Driftsinntekter
Brosjyrer
Kontingenter
Gaver
Leieinntekter
Overnatting
Landsmøte
Jubileum

Konto

Navn

Saldo

Fjor saldo

Eiendeler

Annen driftsinntekt
3010
3011
3110
3610
3611
3612
3613

BALANSE

Sum Annen driftsinntekt

-7 290,81
-56 275,00
-63 968,00
-52 757,00
-1 900,00
0,00
-16 293,35
198 484,16

-5 450,00
-37 325,00
-127 362,00
-60 690,00
0,00
-17 525,86
0,00
-248 352,86

Sum Driftsinntekter

198 484,16

-248 352,86

Driftskostnader

Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter og lignende
1900
Reisekasse
1901
Kasse
1930
Bank 7874.06.45845
1931
Bank 0521.17.94315 Kap.
1932
Bank 0521.08.02503 Legat
1933
Bank 9791.11.19378 Verdi
Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende

1 881,50
708,00
20 967,81
114198,88
49 682,73
21 642,00
209 080,92

7 410,50
222,00
37 015,23
101 441,09
53 984,92
86 791,00
286 864,74

Sum Omløpsmidler

209 080,92

286 864,74

Sum Eiendeler

209 080,92

286 864,74

50 995,00

50 662,50

6 332,00
42,00
8 736,00
66 105,00

6 431,25
418,00
8 047,00
65 558,75

Egenkapital og gjeld

40 450,00

47 265,98

Annen egenkapital

48 078,00
2 319,79
6250,00
658,00
1 761,00
1 429,23
4 065,17
9 053,26
7 954,00
7 128,21
599,00
6 413,00
585,00
0,00
2 520,00
-0,50
146079,14

Egenkapital
Resultat Sum
Annen egenkapital

-221 941,74
77 049,82
-144 891,92

-221 941,74
0,00
-221 941,74

Sum Egenkapital

-144 891,92

-221 941,74

-46 488,00
-8 289,00
-54 777,00

-46488,00
-8 289,00
-54 777,00

-539,00

1 012,00

Sum Annen driftskostnad

43 945,00
3 493,04
6 250,00
1 667,90
1 355,50
1 650,59
5 475,30
8 362,89
5 983,00
15 179,50
15 669,33
8 777,00
3 981,00
11 133,53
2 569,00
38 634,40
214 576,98

-1 601,00
-898,00
-3 038,00

-2 202,00
0,00
-3 214,00

Sum Driftskostnader

280 681,98

211637,89

0,00

-600,00

82 197,82

-36 714,97

2900
Forskudd fra kunder
2940
Feriepenger
Sum Annen kortsiktig gjeld

-6 374,00
-6 374,00

-6 332,00
-6 932,00

-64 189,00

-64 923,00

Annen finansinntekt
8070
Renteinntekter

-5 148,00

-4 098,91

-209 080,92

-286 864,74

Sum Annen finansinntekt

-5 148,00

-4 098,91

-5 148,00

-4 098,91

-5 148,00

-4 098,91

Lønnskostnad
5010
5210
5290
5410

Lønn ansatt
Feriepenger
Påløpne feriepenger
Arbeidsgiveravgift

Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
4010
6210
6250
6610
6710
6720
6760
6810
6850
7010
7310
7340
7341
7430
7440
7510
7790

Trykke utgifter
Leie lokaler
Strøm
Revisjons- og regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Bankgebyrer
Hjemmesidene
Telefon/Bredbånd/F-Secure
Porto
Reisekostnad ikke oppg.pliktig
Anonser / Reklame
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Landsmøtet
Gave
HCF Nordisk Base
Forsikringer
Annen kostnad

Sum Driftsresultat
Finansinntekter

Sum Finansinntekter
Sum Finansresultat

Egenkapital
2050

Gield
Leverandørgjeld
2010
2020

Legat Lundby
Legat Disponibelt

Sum Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter
2600
2770
2780

Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpt arbeidsgiveravgift

Sum Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum Gjeld
Sum Egenkapital og gjeld

M. Mortensen Regnskapsservice AS Dato: 5.05.2015

ÅNDELIG OMSORG

Summering av noe av undervisningen
fra SKSF sitt årsmøte i Sverige

J

eg ble invitert til å fortelle om min forskning om åndelig omsorg på SKSF
sitt årsmøte, og det sa jeg ja til. Seinere
oppdaget jeg at jeg stod som hovedtaler
med 3 time taletid i deres programm. Det
jeg fortalte på vårt 70 års jubileum brukte
jeg 35 min på, så hva skulle jeg fortsette
med? Etter samtale med Margreth ble vi
enige om at jeg helt enkelt skulle fortsette
med hva vi gjør for å få et avklart forhold
til vår tro og livssyn som helsepersonell,
det som vi har med våre sykepleiestudenter for å dyktiggjøre dem. Livssyn-/
troshistorie først, og så hvorfor vi mener det er viktig for sykepleiestudenter
å arbeide med seg selv og bli bevist sitt
livssyn og tro. Deretter egen refleksjon,
og sitte i grupper å dele med hverandre
egen troshistorie.
Jeg oppsummerte hva som er nøkler
til åndelig omsorg, og det er vi som helsepersonell, at vi har et avklart forhold til
eget livssyn og tro. Forskningen sier at
det er den helsepersonell som ivaretar
pasienters åndelige behov.
Undervisningen fortsatte med innføring i en profesjonell omsorg som
omfatter en helhetlig omsorg. Profesjonell omsorg har jeg hentet fra Torborg
Aalen Leenderts sin bok «Person og
profesjon – om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg. Her sier hun
at profesjonell omsorg består av det felles faglige, det yrkesgruppen har felles

og det personlige, hvilket omfatter våre
livsspørsmål og livshistorie/troshistorie.
Vi har forflyttet oss fra det verdinøytrale
profesjonene til den verdibevisste. Fra
tanken at alt om tro og livssyn var rødt
lys, det vil si det snakker vi ikke om, til
at det fra gult lys kan bli både grønt og
rødt. Nå må vi bruke vårt skjønn og som
Torborg sier vi må ha en diskriminerende
tydelighet – tydeliggjøre egne livsverdier
ut fra pasientens behov.
Livssyn og tro har for mange hørt til
det private, Torborg gis oss en bevissthet
om at det er en del av det personlige hos
oss. Du kan ikke være nøytral, du påvirker alltid med ditt på en eller annen hvis.
Uttrykk som at det personlige beriker det
fellesfaglige og er en viktig ingrediens i
det profesjonelle, lærer vi våre studenter. Vi som helsepersonell må vise en
åpenhet om livsspørsmålene, og av og
til må vi tørre å stille spørsmål til våre
pasienter/beboere.
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ÅNDELIG OMSORG
min tro til i dag og hva lengter jeg etter
med tanke på eget ståsted i tiden foran?
For å demonstrere hvordan det går
an å reflektere over sin egen livssyn og
tro så brukte jeg Carola Mattsson, min
søster, som i forvein hadde fått informasjon og forberedt seg for å fortelle litt fra
egen troshistorie, hvilket hun også gjorde
på en levende måte. Så fikk foramlingen
dele seg i grupper med 5 i hver og dele
med hverandre sin troshistorie, hver og
en skulle få mulighet å dele liv med de
andre. De fikk bruke en time til dette og
da også avsluttet gruppen med å be for

hverandre. Til slutt summerte vi i plenum
der gruppene fikk si noe om hvordan det
opplevedes å dele troshistorie med hverandre på denne måten. De fortalte at de
ble mer bevisst eget ståsted og hva som
har formet dem. Det ble sterke historier
som ble delt og mye kjærlighet mellom
deltakerne.
Jeg var glad for å få dele dette med et
så takknemlig auditorium, og tusen takk
til SKSF for invitasjonene.

Kristina

HCFI GLOBAL BØNNEKONFERANSEN
WALES, UK. 21 – 26 SEPTEMBER, 2015
Møtested: Hebron Hall. 6 km utenfor Cardiff.
Foredragsholder: Drs. Arul Anketell og Bae Mee Leng.
Tema: Grepet av medlidenhet

Hva er Livssyns-/troshistorie?

Pris: £270 (£1 = ca 11 kroner) hele konferansen.

Det er en fortelling om sin egen subjektive opplevelse preget av den referanseramme vedkommende har. Når mennesker forteller om sine kriser er det som
regel trostolkningen en integrert del av
fortellingen. Forsamlingen fikk først reflektere på egen hånd over følgende
spørsmål, hva har formet mitt livssyn/

For mer informasjon: ta kontakt med KFH Senteret eller
E-post: jeffdyas@live.co.uk.
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EN HELSEFREMMENDE TRO

Diakoni og tro av Torgeir Sørensen.
Utdrag fra Kronikk i Vårt Land
med tillatelse fra forfatter

F

orfatteren oppfordrer de diakonale
institusjonene som sykehuseiere å
sterkere integrere pasientens tro som
en resurs i behandlingen. Han utgår fra
utredningen om «Kirke og Helse» at det
er et grundig dokument som skal sette
forholdene mellom tro og helse på dagsorden på kirkemøtet i april. Han sier at
det er gledelig at temaet løftes opp til
bevisstgjøring og at det gjennom alle tider har vært en sterk kopling mellom tro
og helse. Framveksten av vitenskapsbasert behandling ga ikke lenger rom for
eksistensielle og åndelige dimensjoner i
sykehuset, men trenden er i ferd med å
snu. Her kan både kirke og de diakonale
institusjonene bidra konstruktivt slik det
er eksemplifisert gjennom en rekke forslag til vedtaket i saksdokumentet.
Her følger noen utfordringer som
blir diskutert. Det sekulære samfunnet
som Norge betegnes som, der den kirkelige deltakelsen er lav, bare omkring
tre prosent av befolkningen er ukentlig
på gudstjenester eller religiøse møter.
Derfor kan man lett tro at tro og åndelig
liv er irrelevant i helsesammenhengen.
Senere års forskning viser imidlertid noe
annet, sier forskeren selv. Til tross for
lav gudstjeneste tilstedeværelse så sier
om lag halve befolkningen at de folder

hendene av og til eller ofte, også når de
opplever alvorlige hendelser i livet. Videre blir det løftet fram støtte fra Gud
som mange opplever når kriser oppstår.
Hvordan den grunnleggende diakonale
oppgave bør være å bidra til at tro og
eksistensielle spørsmål gjøres relevant
i klinisk behandling i tillegg til pleie og
omsorg.
Sørensen sier også at de diakonale
sykehusene kan bidra til en bevissthet
om trosdimensjonen som en resurs, som
pasienten kan støtte seg på i behandlingen, her ligger en betydelig potensial.
Det rapporteres i forskningen om økt
livskvalitet, pasienter kan oppleve mindre og færre komplikasjoner, pasienter
opplever de blir tatt på alvor som hele
mennesker når de er syke. En studie fra
Nord-Trøndelag viser at de kirkeaktive
har lavere blodtrykk sammenlignet med
de som ikke er hyppige kirkebesøkere.
Det finnes også andre studier som påviser at kristen tro og aktivitet fører til bedre
helse og dermed har «helseeffekt».
Han sier at formålet med å påvise
disse sammenhengene er å finne frem
til troende menneskers iboende resurser. Forskningsfunnene sier oss først og
fremst at religiøs tro spiller en rolle for
dem det faktisk gjelder. Og det er en stor
12
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gruppe av befolkningen. Det kan være
mange årsaker til sammenhengene,
men en faktor peker seg ut og det er
det sosiale felleskapet bland troende. Å
samles i felleskap om kring ritualene i
kriken, der vi blir sett av hverandre og
Gud. Dokumentet «Kirke og helse» gir en
rekke gode insentiver sier videre forfatteren og har pekt på utfordringene for våre
diakonale institusjoner men samtidig må
troen komme fra et sted og det er kirkens
utfordring. Kirken har et viktig oppdrag
i å skape gode møteplasser der Guds
Ord om Jesus Kristus forkynnes og deles
også å skape felleskap som støtter og
nærer trosspirer så de kan vokse.

Denne artikkelen opplevde jeg går
rett inn i KFH sitt arbeid som har som
formål akkurat det som Sørensen tar
opp i sin artikkel. Å samle kristne fra
alle grupper innen helsesektoren for å
utdype det kristne felleskap, be for sine
arbeidsplasser og helsektoren og å tilby
litteratur. Videre å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg på eget verdigrunnlag og det kristne menneskesyn for å formidle Jesu kjærlighet, også å inspirere
helsepersonell til å ivareta pasienters/
klienters/brukeres åndelige behov. La
oss fortsette det viktige og gode arbeid
kjære KFH-are
Sammendraget ble gjort av

Kristina

SAKER FRA STYRET TIL GENERAL
FORSAMLING, LANDSMØTE
1. Reisesekretær – hva med veien
videre?
2. Revurdering og KFH Handlings
plan (se hjemmesiden).
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E

n lege som tok videre utdanning i Øre Nese Hals ved et sykehus i Skopje
skulle assistere i operasjonsstuen, faktisk 3 stuer på 1 dag. Da hun gikk
fra den første rommet, våknet plutselig den pasienten og da hun returnerte
roet han seg helt og de kunne fortsette. Da hun forlot stuen igjen det samme
skjedd igjen, han roet seg da hun kom tilbake.
En av sykepleieren merket det og sa «Jeg kan ikke unngå å legge merke
til at vår pasient roer seg og sover igjen bare du er her. Kan du være her så
vi kan fortsette. Det virker som du har en spesiell himmelsk Ånd med deg».
«All pris til vår Konge og Frelse som gjør mer enn vi kan be om.»

OBS! OBS! OBS!
KONTINGENT 2015 – har du glemt å betale?
Kr. 350 eller kr 250 for student/pensjonist
konto nr. 7874 064 5845

H

ans uforanderlige plan har alltid gått ut på at han skulle vinne oss som sine
egne barn ved å sende Jesus Kristus for å dø for oss. Og dette gjorde han
fordi han ville det!
All pris tilhører Gud for denne hans vidunderlige godhet mot oss. Hans nåde
er øst ut over oss fordi vi tilhører hans kjære, elskede Sønn.
							
Ef. 1. 5-6 (LB)
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Å møte Gud i Hans Ord

N

oko av det som har betydd mest for
meg i mitt bøneliv, er dei gongene
eg har opplevd at Gud har møtt meg
på spesielle måtar med sin nåde og si
ufattelege godheit og utstråling. Det har
gitt meg vissheit om at eg kan stola på
Han og ikkje vera redd Han, men heller
gje livet mitt til Han. Eitt av desse møta
opplevde eg då eg var i «International
House of Prayer» (IHOP) for 1,5
år sidan. Me fekk undervisning
om det å bruka Bibelen aktivt i
våre bønestunder.
Han som underviste, fortalte
om korleis Gud viste han kor lite
han eigentleg ba. Han skulle
vera i bønerommet for første
gong fleire timar i strekk. Han ba sine
vanlege bøner for seg sjølv og sine. Det
tok ca 15 minutt, men så var det slutt, og
då visste han ikkje kva han skulle gjera
vidare. Han fekk rådet å ta eit av sine
favorittbibelvers og meditera på det ved
å lesa det, skriva det, syngja det, be det,
ikkje berre ein gong, men mange gonger.
Han måtte jobba ein del med dette, men
etter kvart oppdaga han liv i verset og
han fekk kjenna at Gud verkeleg elska
han.
Undervisaren gav så oss i oppdrag å
meditera over ein setning i Joh 15.9. Eg
brukte; «Ver i min kjærleik». Etter ca 20
minutt fekk eg etterkvart i mitt indre oppleva å sjå meg sjølv i tenåringstida. Den
følelsen som var der i tenåra av å ikkje
lika meg sjølv, velta igjen opp i meg. Eg
forstod fort at eg måtte erkjenna denne
følelsen som synd og leggja den over
på Gud. Dette opna for ei stund med

Gud der eg fekk bekjenna fleire vanskelege episodar frå ungdomstida og ta eit
oppgjer med det som ikkje var rett. Eg
kjente meg så lett og fri etterpå. Denne
episoden frå IHOP for 1,5 år sidan har
sett varige frigjerande spor i meg.
Bibelen er like djup som han er lang.
Me har nok alle erfart kva våre favorittvers gjer i liva våre. Det er berre å
la dei senka seg djupare i våre
indre, slik at me får leva meir i
desse orda enn i alt negativt og
øydeleggjande som vil gripa våre
tankeliv.
Eg vil til slutt anbefala boka
«Bibelbønn» av Wesley og Stacey Campbell. Her belyser forfattarane kor berikande det kan vera
for våre bøneliv å læra seg bibelavsnitt
utenåt. Dei nemner også i boka si kor
viktig det er å deklamera Guds ord. Det
har ei kraft i seg til å reisa seg mot alt
som er mot Gud som dagleg vert proklamert ut i verden, f.eks deklamasjonar frå
Koranen. Så kjære vener- la oss ta i bruk
Guds Ord, som er kraftigare enn noko
tvieggja sverd. Ved det kan me vera med
og redda landet vårt frå all den negative
påvirkning me er utsette for og istaden
rydda veg for Herrens planar for oss,
som bringar framtid og håp.
Hugs fortsatt på landsmøtet på Karmøy
i dine bøner! At nye og unge melder seg
på !
Be også for valget, spesielt for at me får
nokon til å ta leiarvervet!
Helsing,

Anne Marit Dugstad
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Datoane på dei ulike konferansane i
2015/16

11 - 14 juni, 2015

– KFH – Landsmøte i Norge

21 - 26 september, 2015 – HCFI – Global Prayer Summit i
Wales, UK. Denne konferansen
			
				
er for alle, ikkje berre ledarar.
11 - 16 januar, 2016
				
		

– Europeisk Bønneveke – Strassburg,
Frankrike. Fleire detaljar kjem
seinare.
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