LEDER
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:
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-ere!

V

i nærmer oss påske, og er inne i
fastetiden. Vil da få minne om Matteus 20.17-19, les det. Jesus dro nå opp
til Jerusalem. På veien tok han de tolv
disiplene til side og sa til dem: ”Se vi
går opp til Jerusalem og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de
skriftlærde.”
Jesus og disiplene var på reise.
Jesus tok disiplene til side, han hadde
noe viktig å fortelle dem. Han ville være
sikker på at de var klar over hva han nå
skulle gjennnomgå. Vi trenger alle å bli
tatt til side, ”delta i vandringen mot Jerusalem”, slik at vi i denne fastetiden får
se Jesu lidelseshistorie på nytt, og hva
den betyr for oss.
11-14 juni i år skal vi ha Landsmøte
på Karmøy folkehøgskole, Kopervik. Les
om programmet lenger ute i bladet. Jeg
vil oppfordre deg til å komme. På fredag
skal det være generalforsamling med

valg og drøfte viktige saker for KFH`s
fremtid. Vær med å be om at valgkomiteen får mange villige til å stille til valg.
Valgperioden i KFH er på to år, slik at
leder og alle i landsstyret er på valg hver
gang det er generalforsamling.
Temaet for landsmøtet er: ”Utrustet til
all god gjerning”. Bibeltimene vil ha som
tema: Kom inn i Guds nærhet og Jesu
utstrakte hender. Er sikker på at dette
vil bli rik forkynnelse. Alle trenger vi å
komme sammen for å styrke fellesskapet
og få kjenne Guds nærhet. La oss alle
være Jesu hender og føtter på jord, slik
at vi ser våre medmennesker.
Så ser vi frem til å treffes på Landsmøtet.
Til slutt vil jeg få ønske dere ei rik
fastetid og ei God påske!
Hilsen fra

Berit Onsrud Slinning

Nestleder
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HILSEN FRA REISESEKRETÆR

ELSKET AV HAM

Kjære mine venner!

N

å regner jeg med at dette er siste
hilsen fra meg som reisesekretær
for KFH. Grunnen til det er at jeg har
funnet ut at min tid som reisesekretær
nå er over. Jeg er sliten og opplever ofte
at når jeg tar kontakt for å orientere om
KFH er svaret, at vi er så opptatt og har
ikke tid for noe mer.
Jeg har også oppdaget at når en
gruppe legger ned virksomheten så melder medlemmene seg ut av KFH. Det
gjør meg vondt, men jeg føler at jeg kan
ikke gjøre noe med det.
Jeg vil gjerne si til alle. TUSEN TAKK
for omsorg og forbønn jeg har fått i alle

disse årene og som jeg fortsatt får av
dere. Hvis dere som gruppe vil ha besøk
av meg så må dere bare ta kontakt. Jeg
kommer ikke lenger å ta oppsøkende
kontakt, men kommer gjerne hvis dere
spør meg.
Så igjen TUSEN TAKK for meg i
denne sammenhengen. Jeg vil fortsatt
ha mitt medlemskap i KFH og kommer på
Landsmøtene, så jeg håper vi treffes der.
Hilser dere med Salme 91.
Kjær hilsen,

Agnes Emilie Nordås

Landstyret
og KFH Senteret
ønsker alle en riktig
		GOD PÅSKE!

D

u er elsket av Ham Guds sonoffer lam.
Deg har Han utvalgt før verdens grunnvoll ble til.
Elsket av Ham, just slik som du er.
Med tvil og med skam, får du komme til Ham.
Han elsker deg alltid, det har Han sagt.
Du slipper å streve,
Han har gjort alt som skal til
for at du kan få leve og herske med Ham.
En gang han kommer tilbake til deg
og spør om du vil bli med Ham i Paradis.
Han elsker deg så ufattelig høyt.
Ja tenk at i døden han gikk for sin dyrt kjøpte skatt,
det var DEG.
Han slipper deg ikke også det har Han sagt.
Han vet hva du trenger i glede og sorg.
Ser om du vandrer til Himmelens borg.
Han vet om din smerte, lengsel og gråt.
Han elsker deg slik at Han bærer deg fram.
I medgang og motgang Han leder din gang.
Han tar deg ved hånden og fører deg fram.
Til du står berget og hjemme hos Ham.

Bjørg Skjelanger
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BØNNEUKE I SERBIA 2015
to fisker og noen brød, men hva var det til så mange? Vi kan synes at vi har lite å
gi til Jesus, men det Jesus spør om er: Hva har du?
Vi må være villige til å gå. Gi Gud takken! Overlate alt til Gud.
Til ettertanke: Hjelp oss å få innblikk over situasjonen, så vi kan se mulighetene.
Vi kan være med å be for helsepersonellet på vårt sted, vårt eget land, og i Afrika
der Ebola-epidemien herjer. Be om at helsepersonell må ta hensyn til det hele menneske i sin omsorg.

Ingrid Økesveen,
diakon

J

eg har vært på Bønneuke i Serbia nå i
januar arrangert av Hospital Christian
Fellowship Internationalt for helsepersonell. Som de fleste vet ble organisasjon
en startet i Sør Afrika av Francis Grim
som så behovet for den åndelige omsorgen i helsetjenestene. Han sa, at det går
flere mennesker gjennom våre sykehus,
enn gjennom våre kirker. Vi var 30 deltagere fra 13 land i Europa, der var unge
voksne og eldre menn og kvinner. Det
er fantastisk å sitte å høre på bibelforedrag og be sammen i smågrupper. Det
er mye jeg kunne fortelle, men det som
sitter mest igjen er tema:
Medfølelse. Vi kan ta bibelfortellingen
fra Luk 15.11-32 om den bortkomne sønn
som solgte arven sin og dro ut i verden,
der sløste han bort alle pengene. Fattig
og sulten bestemte han seg for å vende
hjem til sin far. Han hadde gitt fra seg alle
rettigheter, så han ville spørre om å få
være som en av leiekarene der hjemme.
Faren elsket begge sønnene sine. Faren
er et bilde på Gud, og hans kjærlighet
til oss mennesker. Faren står med åpne

armer og hilser den bortkomne sønnen
hjem. Faren har medfølelse med sønnen og hva fører det til? Medfølelse
kommer fra Guds hjerte. Så ser vi den
bortkomne sønnen får ring på fingeren,
som betyr autoritet som sønn. Han får
også nye klær, et symbol på at han er
en ekte sønn.
Medfølelse kan vi lære av Jesus.
(Matt 14.14). Jesus kom i land og mange
mennesker fulgte han, men de hadde
ikke mat. Da kan vi lese: «Jesus synes
inderlig synd på dem». Denne medfølelsen virker til handling. Vi ser her at han
ber disiplene ordne mat. Mark. 1.41. En
spedalsk mann kom til Jesus, falt på kne
og bønnfalt han: «Om du vil kan du gjøre
meg ren!» Jesus syntes inderlig synd på
ham, og rakte ut hånden og rørte ved
han. (Luk. 7.13-15). Enken som hadde
mistet sin eneste sønn kom gående.
«Da Herren fikk se enken, ble han fylt
av medlidenhet med henne og sa: Gråt
ikke!»
Vi kan se for oss disiplene som sto
der med ca. 5000 mennesker og hadde
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PROGRAM FOR LANDSMØTE 11 – 14 JUNI 2015, KARMØY FOLKEHØYSKOLE
Tema: UTRUSTET TIL ALL GOD GJERNING
Torsdag 11 juni:
kl 16.00 - 18.00
kl 18.00 - 19.00
kl 19.30 - 21.00
		
		

Registrering
Varm kveldsmat
Velkomst. Orientering om HEART- Skudeneshavn ved Marit Lund
Sang ved Lars Haga. Andakt ved Marit Lie Eriksen
Kaffe etter møtet

Fredag 12 juni:
kl 8.30 - 09.30
kl 9.30 - 10.00
kl 10.00 - 11.00
kl 11.15 - 11.45
kl 12.00 - 13.00
kl 13.30 - 16.30
kl 18.00 - 19.30
kl 19.30 - 21.00
		
		

Frokost
Bønn
Bibeltime Gro Steensnæs Håvåg. Tema: «Kom inn I Guds nærhet»
Orientering om Saline ved Anne Marit Dugstad
Lunsj
Generalforsamling
Middag
Sang ved Lars Haga
Taler: Arnfred Lunde Tema: «Jesu utstrakte hender»
Kaffe etter møtet

Lørdag 13 juni:

kl 8.00 - 9.00
kl 9.00 - 10.00
kl 10.15 - 11.15
kl 11.30 - 12.15
kl 12.30 - 15.30
kl 17.30 - 18.00
kl 18.00
kl 19.30

Frokost
Bibeltime Gro Steensnæs Håvåg. Tema: «Kom inn I Guds nærhet»
Forbønn
Lunsj
Sightseeing med buss: Besøk på Norvegen Historeiesenter
Gruppe-bilde og av det nye styret.
Festmiddag
FESTKVELD
Tale ved Odd Ståle Gjertsen: «Skjemt og alvor»
Sang og musikk ved «Seniores»

Pris for hele landsmøtet kr. 2 830 per person i dobbeltrom.
Pris for hele landsmøtet kr. 3 445 per person i enerom.

Svarslippen sendes til:

Kristen Forening for Helsepersonell, Hegdehaugsveien 5 A, 0352 OSLO.

Frokost
Hilsener fra gruppene
Gudstjeneste
Avslutning med lunsj

Programendringer kan skje.

#

Landsmøte påmeldingsgebyr kr. 300 sendes innen 5. mai,
2015, til kontonr. 1503.58.39361, Kristen Forening for Helsepersonell, Hegdehaugsv. 5A, 0352 OSLO. (Vennligst skriv med
store bokstaver).
Navn:
Adr:
Postnr: / sted:
Tlf:

Søndag 14 juni:

kl 8.30 - 9.30
kl 9.30 - 10.30
kl 11.00
kl 13.30

Påmeldingsgebyr kr. 300 (utenom opphold) innen 5. mai 2015

Mobil

Ønsker enkeltrom
Ønsker dobbeltrom sammen med:
Spesielle behov som det må tas hensyn til?
Ekstra for sightseeing busstur. Slå ring om riktig svar.
Kr. 300 betales ved registrering.

Ja

Nei

KARMØY

Velkommen til Landsmøte på Karmøy!

OMTALE AV MEDVIRKENDE
Sykehusprest Arnfred Lunde, Haugesund.

Ø

ya vår ligger mellom Stavanger i sør og Haugesund i nord. Den er ca. 4
mil lang og det bor 42.000 mennesker her.
For oss som vokste opp etter krigen var Karmøy delt i 7 kommuner, men i
1965 ble disse slått sammen til en kommune.
Næringsgrunnlaget var mest landbruk og fiske. Det ble sagt at når fiske
var godt, ble gården drevet sånn passe. Men når fisket slo feil, ble gården
drevet godt. Det var og mange som reiste fram og tilbake til Amerika. I 1967
startet fabrikken Hydro Aluminium opp. Den gav arbeid til mange og er fortsatt
i drift. Siden er det mange som har fått arbeid «I oljå». Dessuten har vi flere
bedrifter som har utviklet høyteknologiske tjenester for oljeindustrien. Må bare
innrømme at jeg er mektig imponert over hva menneskehjernen kan uttenke/
utvikle! Solstadrederiet som har sitt hovedkontor i hjembyen Skudeneshavn
har også kontorer i Brasil, Singapore, Filippinene og Australia. Det er underlig
å se havnebasengene rundt på øya i dag! Før var det fiskebåter/fiskeskjøyter
som var i flertall, nå er det fritidsbåter.
Inne i «marka» har vi rikelig med uberørt natur og lyngheiene er et vakkert
syn om høsten. Mer om Karmøy – se www.visitkarmoy.no

Hilsen Marit Lie Eriksen

Odd Ståle Gjertsen er offiser i Frelsesarmeen
og som pensjonist er han mye brukt i forskjellige
arrangement.

Tidligere Sykehusprest Gro Steensnæs Håvåg, har
vært res. kap. i Skåre og Vår Frelsers menighet og
sykehusprest i Helse Fonna. Hun hadde 25% stilling
på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus,
og vært opptatt av speiderarbeid, ungdomsarbeid, arbeid
for utviklingshemmede. Hun er aktiv i Kirkens Bymisjon
på lokalplan.
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«GULE ENGLER» FIKK LIVSVERNPRISEN

Fotograf: Pernille Nilsen

– Takk for at dere har gitt eldre muligheten til å leve
meningsfullt livet ut.
Det sa helse- og omsorgsminister Bent
Høie i en videosendt tale til vinnere av
Livsvernprisen 2015, Elin Anita Verdal
og Anette Skeie Jakobsen.
De hadde ideen til og grunnla den
landsomfattende stiftelsen Livsglede
for Eldre.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Valgerd Svarstad Haugland sto for prisutdelingen på Hotel Bristol i formiddag.
– Gratulerer til prisvinnere, og til Menneskeverd som er flinke til å finne verdige vinnere. Dere fokuserer på folk som
gjør en innsats, sa Svarstad Haugland
og fortsatte:

– Livsglede for Eldre skaper mening
og innhold i livet for tusenvis av mennesker som ofte blir tilsidesatt. De får livshjelp i praksis. Dere har greid å involvere
alle generasjoner og er to ståpå-damer
som tror på det dere brenner for. Nå er
Livsglede for eldre en stor organisasjon,
selv om dere har andre jobber i dag.
Stiftelsen, som hadde sitt utspring i
Kristiansand, har i dag 34 lokalforeninger, elever fra mer enn 100 skoler er
med i utdanningsprogrammet, og det er
utarbeidet en sertifiseringsordning der 55
sykehjem er med.
Stifterne var 27 og 30 år gamle, ale12

nemødre og sykepleierstudenter da de
– Det er beundringsverdig at dere
fikk ideen til å hjelpe eldre til et mer aktivt som studenter og aleneforeldre hadde
og meningsfullt liv.
overskudd til å strekke dere lengre. Fulle
– Dere fikk med dere folk som lagde av ideer, og med pågangsmot og tro på
liv og røre for de eldre. Dere får til og med det dere holdt på med engasjerte dere
90-åringer til å hoppe i fallskjerm. Vi ser og sjarmerte hele Kristiansand i senk.
de positive ringvirkningene av aktiviteter Noe av det som gleder oss i Mennesrundt de gamle. Og fordi dere aldri har keverd, er å løfte mennesker som dere
tatt et nei for et nei har dere fått til så fram.
mye, sa Svarstad Haugland i sin tale.
De to prisvinnerne hadde mange å
Som unge sykepleierstudenter tok takke.
Elin Anita Verdal og Anette Skeie JakobDe startet med Jenny, 84 år som savsen i 2005 initiativ til
net noe som kunne
å starte den helsegi henne glede i
«Det er velfortjent,
frembringende behverdagen.
vegelsen som setter
– Studenter har
viktig og riktig at
menneskeverdet og
kjent igjen sine «JenElin Anita Verdal og
livskvalitet i sentrum
nyer» og tatt dem
Annette Skeie Jakobsen med seg ut. Disse
i livets siste fase.
Livsglede for
menneskene vi har
får Livsvernprisen.»
Eldre er i dag en
møtt har gitt oss så
Helseminister Bent Høie uendelig mye rikvoksende virksomhet. Videregående
dom.
skoler har virksomOg takk til alle
heten som prosjekt til fordypning. I tillegg som har støttet oss økonomisk.
er både barnehagebarn og skoleelever
Tusen takk også til Menneskeverd for
med på å gjøre hverdagen lysere for de at vi står her. Takk for at dere har pekt
eldre. Alle de frivillige, skoleelevene og på vår organisasjon. Menneskeverd og
barnehagebarna har på lett gjenkjenne- vi passer sammen som hånd i hanske.
lige gule t-skjorter og kalles gjerne på
folkemunne for «gule engler».
Tekst: Menneskeverd
– Mange eldre får oppleve glede og
meningsfulle aktiviteter gjennom Livsglede for eldre. Dere har inspirert både
ansatte, frivillige og unge som skal overta
jobbene i eldreomsorgen. Tusen takk,
avsluttet fylkesmannen før hun overrakte
prisen, et glasshjerte.
Generalsekretær i Menneskeverd, Liv
Kjersti Thoresen, ledet samlingen, og uttrykte sin glede over å kunne gjøre ære
på prisvinnerne.
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HELSING FRÅ BØNEKOORDINATOR

S

å har me kome over i 2015 sidan sist
KFH-helsing, til eit år med nye mogelegheiter. Me skal få leva dette nye året
under Herrens daglege leiing. Ingenting
er så spennade som det. La det vera vår
bøn at me alle får oppleva Hans hand,
omsorg og hjelp i vårt daglege arbeid
som helsepersonell i landet vårt. Det er
så oppmuntrande og inspirerande! Det
gjev styrke til å halda ut og venta på at
Gud skal gripa inn mellom oss på ei mektigare måte, for det treng me!
I løpet av januar månad har eg fått
vore på to arrangement i KFH-regi. Først
var eg på Europeisk bøneveke saman
med Ingrid Økesveen i Serbia. I slutten
av månaden var eg ei veke i Danmark.
Det var veldig berikande å koma til eit
nytt land som Serbia med ein litt annan
kultur enn den norske! Naturlandskapet

var for det meste flatt, med Donau som
bukta seg gjennom landet. Hotellet vårt
låg rett ved sida av den vakre elva. Det
var vinter med litt snø. Godt me hadde
gode vinterklede.
Me heldt til i ein liten historisk by med
flotte majestetiske bygningar og eit ortodoks senter, bygd av den ortodokse kyrkja. Me fekk oppleva ortodoks jolaftan,
som var 6 januar. Byen heitte «Sremski
Karlovci».
Me som deltok på bøneveka, vart etterkvart ein samansveisa gjeng, sidan
me i nesten ei veke var saman heile døgnet i bønn, lovsong, bibellesing og gode
måltidsfellesskap med god serbisk mat
på menyen. Eg kjenner eg vert så glad
når eg tenkjer på dei forskjellege menneska eg møtte frå ulike land i Europa!
I Danmark deltok eg på 2 kurs i «Sali-

Fraktebåt på Donau - bildet er tatt frå hotellet vårt i Sremski Karlovci
14

neprosess», i det første som deltakar og
i det andre som undervisar. Salinekurs
er ein reiskap for dei som ynskjer å vera
eit vitne på sin arbeidsplass, spesielt i
helsesektoren. Til det første kurset kom
Alet Uittenbogaard frå Nederland for å
læra oss meir om å undervisa i «Salineprosess». Først såg det ut til at det vart
berre meg og Inga Helver frå Danmark
som kunne vera med på Alet sin undervisning, men så dukka det opp 4 stk frå
Sverige som ville vera med- 2 legar og 2
sjukepleiarar. Det kom også ei til frå Danmark. Me representerte 3 ulike kristne
helseorganisasjonar og 3 ulike land. Me
hadde det veldig fint saman. Sju stk vart
gjennom dette kurset utrusta til å undervisa i sine ulike organisasjonar og land,
altså ei spreiing og ei multipliserng.
Inga Helver frå Danmark og eg fekk
rask anledning til å praktisera det me
hadde lært. Me var invitert til ei kyrkje i
København dagen etter for å gi undervisning i «Salineprossess» til helsepersonell i kyrkja. 5 stk møtte opp for å høyra
på oss. Det var veldig spennande, lærerikt, og faktisk kjekt!
På bøneveka i Serbia hadde me ei
samling der me grunna på historien i Matt
15. 32-38 om Jesus som metta fire tusen.
Historien fortel at etter at Jesus hadde
bedd takkebøna for sju brød og nokre
småfiskar, så kunne læresveinane dela
ut mat til fire tusen menn foruten kvinner
og barn, så alle åt og vart mette. Læresveinane var på forhånd skeptiske, men
dei gav til Jesus det vesle dei hadde.
Resultat: overflod. Av dette kan me læra
at me ikkje skal gje opp om me har lite.
Me må gå til Jesus med det me har, så
omformar og velsignar Han det og ber
oss om å gi det vidare ut.

Eg trur Herren tykkjer hjarteleg synd i
dei sjuke og hjelpelause som helsevesenet skal ta seg av i landet vårt, ikkje fordi
dei får for lite mat, men fordi dei svelt
åndeleg sett. Dette vart veldig levande
for meg då eg las vers 32 i teksten. Det
er faktisk den åndelege maten Herren vil
me som kristent helsepersonell skal gje
ut til dei sjuke og hjelpelause. Då er det
iallefall viktig at det vesle me har, har
vore innom Jesu hender før me bringar
det ut.
Eg trur «Salineprossess» er noko av
det vesle me har som me kan bringa til
Jesus.
Dette kurset kan bevisstgjera oss og
hjelpa oss å dela ut den åndelege maten
på ein naturleg, respektfull og sensitiv
måte, – og på pasientens premissar.
Som bønekoordinator ser eg også
at eit kurs i «Salineprossess», kan vekkja trongen hjå kristent helsepersonell
etter å koma saman for å be for arbeidsplassane sine og for pasientane ein skal
betjena.
For deg som ynskjer å vita meir om
«Salineprossess» så vert det ei orientering i løpet av landsmøtet på Karmøy
i juni.
Vil også opplysa om at bønneveka i
januar 2016 vert i Strassburg, Frankrike!
Eg vil leggja kun eit bønneemne på
dykkar hjarte denne gongen;
La oss bli einige om å be om at det
kjem nokon nye yngre til landsmøtet i år,
nokon som Gud kallar, og som Han vil
utrusta til å føra arbeidet vidare.
Helsing,

Anne Marit Dugstad
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Datoane på dei ulike konferansane i 2015
10 - 12 april, 2015
				
11 - 14 juni, 2015

– SKSF-Landsmøte i Sverige.
Kristina Torskenæs, hovedtale.
– KFH-Landsmøte i Norge

21 - 26 september, 2015 – HCFI - Global Prayer Summit i
			
Wales, UK. Denne konferansen
er for alle, ikkje berre ledarar.
				
OBS! Tidspunkt forandra frå november til september,
og konferansestad flytta frå Israel til Wales.
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