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Kjære KFH are!

Nå ser vi med glede tilbake på vår 70 
års markering som ble en fest med 

mimring og visjoner for framtiden. Vi i 
styret ønsker å si tusen takk til alle dere 
som møtte opp fra nær og fjern. Jeg tror 
og håper at dere alle fikk inspirasjon og 
nytt mot til videre arbeid for KFH, ak-
kurat som jeg selv opplevde å få. Jeg 
vil også si tusen takk til alle dere som 
var med oss i bønn for at 70 årsmarke-
ringen skulle bli  en dag vi kan minnes 
med glede.  Vi får i bladet flere referat 
fra talene, så også dere som ikke var 
tilstede skal få del i forfriskningen. Vi fikk 
høre om hvordan også alle med sølv i 
håret utgjør en viktig del av KFH sitt ar-
beid gjennom å være forbedere. Bønn 
er akkurat det vi tror er vårt viktigste red-
skap i arbeidet. Det var Paulus ord fra 
Fil. 2,12-16 som inspirerte Ingrid Wyller 
til å samle kristne sykepleiersker når vår 
forening ble født. De første versene er 
oppmuntring til menigheten i Filippi og 
så kommer også formaning til å arbeide 
«så dere kan være Guds barn uten feil 
midt i en vrang og villfaren slekt». Det 
kan vi oppleve også i dag, at vi lever i 

en vrang og vond verden på mange vis. 
Vi siterer videre «dere stråler blant dem 
som stjerner på nattehimmelen når dere 
holder fast på livets ord».  Tenkte Ingrid 
at vi som kristne helsearbeidere skulle 
stråle blant våre pasienter, stråle ut Guds 
kjærlighet? Ja, jeg tror det, og det tror jeg 
Gud vil vi skal gjøre i dag også. Dette 
ønsker vi og vi ber om at vi alle blir tent 
og er bevisste på det liv Gud har gitt oss 
gjennom Jesus Kristus. Vi er heldige som 
har et håp da alt annet er sloknet, et håp 
som bærer gjennom alt. 

Vi fikk også høre mer om Internasjo-
nale Saline som vi har skrevet om tidli-
gere, og hvordan det kan bli et redskap 
som vi kan lære å bruke i vårt daglige 
arbeid. Så har vi tro for at helse Norge 
trenger Kristen Forening for Helseper-
sonell også de neste 70 årene framover.

Guds velsignelse ønsker jeg dere 
alle!

Hilsen fra Kristina

 



Vi var 41 deltakere som fikk oppleve 
et nøye gjennomtenkt program for 

KFHs 70 års jubileum i St. Hanshaugen 
eldresenter i Oslo.

Innholdet i det som ble fremlagt på 
denne dagen, var direkte knyttet til KFH- 
foreningens 3 formål.

Det var tre foredragsholdere som be-
lyste hvordan vi kunne ta vare på oss 
selv som kristne helsearbeidere for å 
kunne formidle Jesu kjærlighet og hjelp 
til den som trengte vår omsorg.

Et bilde som ble brukt for å illustrere 
dette, var det vi blir fortalt som førstehjelp 
under krisesituasjoner i et fly: ”Ta først på 
deg din egen surstoffmaske før du prøver 
å hjelpe andre (for eksempel et barn)”.

Sigmund Danielsen er leder for ”Fer-
mate”: Et ressurssenter for sjelesorg og 
utvikling av personlig kompetanse. Hans 
tema var: ”Å ta vare på seg selv og 
andre”.  Bibelen uttrykker i Tess. 5,23 at 
vi trenger å bli tatt vare på både vår ånd, 
sjel og kropp. Det kan være nyttig å ha 
en vegleder  for personlig støtte og hjelp 
mht. vår funksjon som omsorgsarbeide-
re. Det du bærer inni deg må komme ut 
før det nye kan komme inn.

Hva er det viktig å møte hverandre 
med? Tro, håp og kjærlighet. Ved å ta 
bedre vare på seg selv, vil en også bli 
bedre til å ta vare på andre.

To dyktige undervisere ved høgskoler 
i sykepleie var Tove Giske, førsteama-
nuensis ved Haraldsplass i Bergen og 
Kristina Berg Torskenæs, førstelektor 
ved Diakonova i Oslo.

ET INSPIRERENDE 70 ÅRSJUBILEUM!

De har begge utført 
forskning i Åndelig om-
sorg.  Tove Giskes tema var: ”Jesus 
som kilde og forbilde”, jfr. Jesu ord i 
Matt.11,28: ”Kom til meg alle dere som 
strever og bærer tunge byrder…” Hvor 
sekularisert er vi i Norge? Religion er blitt 
en privatsak, men vi som helsepersonell 
skal kunne møte og hjelpe pasienter på 
deres premisser og behov.  Dette kan 
bl.a. bli en utfordring:  Hvor gode er vi i 
vår kommunikasjon?

Kristina B.Torskenæs’ tema var: ”Nø-
kler til åndelig omsorg”. Hun henviste 
til ”kartlegging av åndelige behov”.  Vi 
må spørre pasienten – det må skje på 
hans premisser.  Det er viktig for han/
henne å få satt ord på sin smerte.  Hva 
skaper mening i livet ditt? Betydningen 
av at vi som ”hjelpere” er bevisst på eget 
ståsted.

Det var virkelig god sang og musikk 
den dagen. Ved den flotte festmiddagen, 
var det også flere hilsener og noen ”vi-
sjoner for fremtiden”.

Inga Sørig fra Danmark er vår Nor-
diske koordinator. Hun lanserte begre-
pet: ”Silverline” – at vi som eldre kan-
skje ikke lenger er yrkesaktive. Men 
en viktig funksjon for oss er å be for 
dem som er i arbeid i helsesektoren. 
Bønnefellesskapet er jo en viktig del av  
KFHs funksjon.

Alt i alt opplevde jeg et rikt fellesskap 
med KFH-venner og et faglig innholdsrikt 
program til ettertanke og inspirasjon.

Grete Gilje 
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FEIRING AV KFH 70-ÅR I 2014

KFH leder Kristina B. Torskenæs ønsket 41 deltakere vel-
kommen til St. Hanshaugen eldresenter, Oslo for å feire 

jubilanten KFH 70 år. 
Kristina minnet oss om visjonen som ble tent hos sykepleier Ingrid Wyller. 

Kristne sykepleiere måtte bli bevisstgjorte på pasientenes åndelige behov 
som måtte bli sett og dekket. Mottoet den gang: Lys og salt. Den samme 
utfordringen har vi i dag. Kristne Sykepleiers forening ble etablert i 1944. 
Først i 1972 ble foreningen utvidet til å omfatte alle som arbeidet i helse-
sektoren Foreningen skiftet navn til  Kristen Forening for Helsepersonell.

Grete Finsrud hadde en fortreffelig prolog, (se s. 8). Også den tok ut-
gangspunkt i visjonen som ble tent under krigen. Åndelig bevisstgjøring og 
åndelig opprustning av helsepersonell. Utfordringen er ikke mindre i dag.

Foredragsholderne: Tove Giske, Sigmund Danielsen og Kristina Berg 
Torskenæs utdypte på en veldig god måte hvordan en kunne ta vare på 
seg selv og andre.

Gjennom hele den kristne historie så har det vært «de andre» som er 
i fokus. Kjærlighetsbudet har noe helt vesentlig å bidra med i denne sam-
menheng. «Elsk din neste som deg selv» sa Jesus.

Motsatt hvordan kan vi være noe for andre mennesker, om vi ikke har 
et godt forhold til oss selv?

Jesus som kilde og forbilde. Utøvelse av åndelig omsorg.
 Å arbeide i helsevesenet er spesielt. Vårt mandat er å fremme helse 

og lindre lidelse. Vi møter mennesker ved livets porter. Vi har makt. Våre 
pasienter får en økt sensitivitet i det de er avhengige av oss. 

Vi må våge å spørre pasienter om deres åndelige behov – men det må 
alltid skje på deres premisser. 

Hva skaper mening i ditt liv? Det er viktig at vi som «hjelpere» er bevisst 
på vårt ståsted.

I 70 år har trofaste KFH-ere  bedt for dem som er i arbeid i helsesektoren. 
Bønn baner vei!. 

En flott jubileumsfest ble holdt.  Med gode hilsener fra flere: blant annet 
fra Danmark, Sverige og Norge.

Jeg vil avslutte med å uttrykke stor takknemlighet til landsstyret for denne 
dagen. Den ga visjoner for framtida.  

Brit Olimstad.

 



Først av alt vil eg på vegne av KFSS 
sei tillukka med 70-årsjubileet! Når 

eg ser utover forsamlinga, ser eg det er 
mange eldre. Dei unge treng KFH, men 
de har ei utfordring i å nå dei!

Jesus er svaret, men kva er 
spørsmålet i dag? 
Kjenner me tida me lever i? Matt 16. 13-
17. Følgjer me med i tida? Kven seier folk 
i dag (naboar, kollegaer) at Jesus er?

Studentar seier i ein studie at det er 
tabu å snakka om det åndelege i dag.
Situasjonen i Norge er mangesidig. Det 
fins mykje skjult tru.

Breistein frå Vårt Land 31/8-12: 
Religion har gått frå å vera ei forklaring 
av tilværelsen til å bli ein valgt hobby.

Tidlegare er det Gud som har valgt 
menneske. No er det menneske som 
vel Gud.

Det Guddommelege som felles re-

feransepunkt er borte, kvar enkelt slår 
opp sin eigen paraply, dvs har sin eigen 
verkelegheitsoppfatning.

Det er ei fagleg utfordring at tru har 
blitt ei privatsak. Det er ei frukt av op-
lysningstida på 1700-1800-talet. Tru på 
kunnskap, vitenskap og framgang kom i 
framsetet og gudstrua vart ei privatsak.

Kva er sekularisering, og kor 
sekulariserte er me i Norge?
Eit sekulært verdensbilde forstår verden 
som autonom og sjølvstendig, uavhengig 
av Gud og utan tilknytning til Han. Livet 
på jorda går sin gang uten at Gud har 
noko med det å gjera. Her er ein påstand 
som passar godt: 

«Tilværelsen er som eit hus. Skapar-
verket er i 1. etasje og Gud er på lof-
tet. Men det er inga trapp. Når Gud ein 
sjelden gong kjem på besøk, er det eit 
mirakel.»

Å vera  kristen i dag, – er det å ha ein 
heilag paraply under ein sekulær him-
melhvelving? 

Det er spesielt å arbeida i helseve-
senet. Vårt mandat er først og fremst å 
fremja helse og lindra lidelse. Vi møter 
folk ved livets portar. Vi har makt.

Våre pasientar og deira familiar får 
ein auka sensitivitet i det at dei er av-
hengige av oss. Løgstrup seier: Vi held 
meir eller  mindre den andre sitt liv i våre 
hender.

Søndager og kvardagar, korleis er 
vår åndelege gudsteneste?
Du er kanskje den einaste Jesus pasi-
entar, pårørande og kollegaer ser. Kva 
ser dei?

Me skal vera Jesus sine hender og 
føter der me er.

Då treng me Jesus som kjelde i 
våre liv. Det gjev oss fornying, påfyll og 
nye krefter, men også korrigering. Matt 
12.28,  Joh 4.10 og 6.35, Joh. 14.27, Joh 
14.16+26, Apgj. 2.42. 

Jesus er også vårt forbilde, vår 
rollemodell og eksempel. 
I valgsituasjonar og utfordringar er det 
veldig viktig å spørja; «Kva ville Jesus 
gjort?»  

Gode bibelvers når Jesus er vårt for-
bilde;  Matt 25.40.  Kven er vår minste?

Som Guds tenarar er me ikkje aug-
netenarar og slike som gjer mennske 
til lags. Me tener Gud av eit heilt hjarta 
og med iver. Ef 6.6-7 og Kol. 3.22-23. 
Gudsrike perspektiv er annleis enn det å 
oppnå prestisje og å vera samfunnsmes-
sig betydningsfull.

Jesus bryr seg. 
Han er veldig praktisk.  Han verdset krop-
pen vår, at me har mat, drikke, klær, fel-
lesskap og ein plass å bu. Matt 25.34-36

Jesus vart berørt av behova Han såg 
i andre mennske; sorg, einsemd, sjuk-
dom, handikap.

Jesus brukte ein personsentrert til-
nærming, der det å stilla åpne spørsmål 
var ein nøkkel. (Lukas 18. 35-43).

Kva når det blir for mykje?
Når me blir overvelda av alle behova me 
ser, så er det viktig å be om hjelp til å 
prioritera. Ef.2.10. Me kan bruka Jesus 
som rollemodell. Han arbeidde for eit 
overordna mål.  Markus 1. 21-32 + 36-
38. Viktig at me blir styrt utifrå vårt kall.

Jesus kan læra oss å balansera liva 
våre i våre arbeidsfellesskap og i vår fri-
tid. Det er viktig å eta, sove, kvile, kobla 
av, be og vera med vener. 

Me treng Jesus som kjelde og 
forbilde i dagens Norge. 
Me er eit land som på mange måtar er eit 
«hus uten trapp»  der den gudommelege 
himmelhvelving er borte.

Her er det me skal leva ut våre Je-
susliv. Augene og hendene våre er vik-
tige, også at me har gjort eit godt indre 
arbeid med oss sjølve. Hugs: Ver kloke! 
Still åpne spørsmål!

KFH er ein viktig organisasjon inn i 
dette arbeidet. Den må vera der for å 
støtta og inspirera helsearbeidarar til å 
leva ut Jesus i kvardagen.

«WALK YOUR TALK!»
referent

 Anne Marit Dugstad

FOREDRAG VED TOVE GISKE « JESUS SOM KILDE OG FORBILDE»
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PROLOG VED KFHS 70 ARS JUBILEUM 6. SEPTEMBER 2014

Det var engang 
en start - en begynnelse. 

Krigens uhygge over landet hang, 
med materielle mangler, 
tragedier, sjelelig rystelse.

Så mangt får svi 
under krigens tyranni, 
ikke minst menneskesyn 
og menneskets verdi.

De sekulære krefter
ved så mye hefter
og vil bryte det kristne 
   verdigrunnlaget ned,
i et folk som lengter etter trygghet, 
   selvstendighet og fred.

Også sykepleieomsorgen lider,
I disse magre, mørke tider.
Mangt ligger i ruiner –
Da kommer kallet på «englevinger»,
   til grunnleggeren
av den opprinnelige foreningen.

Forstanderinne Ingrid Wyller 
gikk med sjelenød 
Så lite åndelig omsorg 
de pasientene bød.

Hun fikk ideen om at hvis 
   sykepleiersker sto sammen, 
kunne de styrke hverandre – 
   nøre Kristusflammen.

6. juli 1944 – 25 sykesøstre møtes. 
Foreningen fødes.
Kristne Sykepleierskers Forening ble 
   dets navn. 
Bare Herren kjenner dets gavn.

Ingrid Wyllers gnist – visjon 
ble foreningens misjon: 
å være lys og salt 
til tjenesten kalt.

Å være lys
Lyset opplyser og avslører
Og ved det uforløste rører

til forsoning – soning, så sannhet 
   får råde
og slik formidler Guds nåde.

Å være salt
Saltet renser – leger – bevarer
Styrker – forsvarer
gleder – helbreder.
For himmelen bereder.

Historien vår
fastslår at i nær 30 år
statuttene fremmer
at kun sykepleiersker 
   kunne bli medlemmer.

Men tidene endres.
Flere helsefagutdanninger etableres.

Åse Maroni hadde følgende å si,
om hun skulle stille til valg og 
   landsleder bli:
«da måtte alle grupper helsepersonell
   kunne bli medlemmer».
Så landsmøtet 1972 en slik klausul 
   bestemmer.
I hele 12 år Åse denne saken som
   landsleder fremmer.
Navneendringen ble som nå:
Kristen Forening for Helsepersonell – 
   KFH.

En søskenkjede av troskap
gjennom foreningens historie går
i alle disse 70 år.
Helsepersonell som i et trosperspektiv
har viet sitt liv,
tatt ansvar, bedt, arbeidet, gitt tid 
   og penger,
og vært lys og salt ved landets 
   sykesenger.

«I takknemlighet til det som har 
   vært»
En hyllest til alle som arbeidet har 
   bært!

«med visjoner for framtiden»

Har den livets rett,
Denne Guds lille «åkerplett»?
Hva er behov og har appell
for dagens og morgendagens 
  kristent helsepersonell?

Hvilken utrustning trengs for 
   å stå på Ordets grunn 
i et mangfoldig og sammensatt 
   samfunn?

Kan foreningen bidra til å styrke 
   helsepersonells kristne identitet, 
til trygg tro, klokskap, etisk bevissthet, 
   dyktighet og barmhjertighet? 
til i dag å være lys og salt 
til tjeneste kalt?

Det er kjærligheten som bygger opp. 
Kristi kjærlighet som er sterkere 
   enn døden. 
Bare ved å reflektere den vil 
   helsepersonell 
virkelig kunne se hele mennesket, 
gi åndelig omsorg og lindre nøden.

For Kristus er verdens lys. 
Han er jordens salt.

Gratulerer med 70 års jubileet!

Hilsen 
Grethe Finsrud
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Vi er et bære-lag, som bærer andre 
fram for Jesus. Ved å ta vare på deg 

selv, tar en vare på andre. Gordon Jon-
sen skrev: «det vi får bevisstgjort kan vi 
gjøre noe med, men det vi ikke får be-
visstgjort gjør noe med oss.» Vi må være 
åpen om ting, og få ut det som må ut, 
før vi tar noe inn. Fint hvis vi kan finne 
et menneske vi kan åpne oss for. Vi skal 
skape tro, håp og kjærlighet.

De som kom til Jesus, da gav han 
dem selv anledning til å spørre, for ekem-
pel: hva vil du jeg skal gjøre for deg, sa 
Jesus. Vi hører om den bortkomne søn-
nen, han kom til seg selv – han kom til 
sin far, og han kom til sin bror. Luk. 15. 
og Kol. 2.2.

Salme 51. «Vær meg nådig, Gud, i 
din kjærlighet.» David fikk oppleve han 
var et helt menneske i den situasjonen.

Fysisk, psykisk, åndelig og sosialt.(se 
tegningen på side 10). Elske andre som 
deg selv. Diakonien elsker på tross av. 
Når et lem lider, lider hele menneske.

TA VARE PÅ DEG SELV OG ANDRE

DE FIRE
LIVSROM

Personer og
Situasjoner

LIVSVEIEN

1. Det
oppreiste
livet

STYRKEN

LENGSLER

3. Det
ulevde
livet

SORGEN

4. Det
tapte
livet

2. Det
istykkerslåtte
livet

SVIKET

Sosialt
Psykisk

Åndelig

Fy
sis

k

Åndelig

Fy
sis

k

Åndelig modenhetet
Etisk bevissthet, likeverdighet. Re-

spekt for andre mennesker.
Empati.
Egne grenser og muligheter.
Selvinnsikt.
Åpenbaring -og erfaring – er tro.
Respektere, betyr: evnen til å se om 

igjen og om igjen.

Livshistorien og troshistorien er vevd 
sammen. Personer og situasjoner på 
livsveien.

De fire livsrom:
  Det oppreiste livet. STYRKEN
  Det istykkerslåtte livet. SVIKET
  Det ulevde livet. LENGSLER
  Det tapte livet. SORGEN

Guds «tre sider»: Tale – se – lytte.
Salme 5,3 17, 1 og 39,13. Det lyt-

tende nærværet formidler Guds Kjærlig-
het. Slik var også Jesus.

Er det plass til hele meg, i meg selv, 
og i fellesskapet?

«Herren vil selv gå foran deg. Han 
vil være med deg. Han slipper deg ikke. 
Vær ikke redd og mist ikke motet!»          
5. Mos. 31. 8. 

Dette er et kort referat av 
Sigmund Danielsens foredrag,    

skrevet av Ingrid Økesveen

«Det vi får bevisstgjort kan vi gjøre noe med, men det vi 

ikke får bevisstgjort gjør noe med oss.» Gordon Jonsen
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«NØKLER TIL ÅNDELIG OMSORG»

En helsearbeider sa i et intervju om 
hva begrepet åndelighet betydde for 

henne: «Jeg prøver å finne nøkkelen til 
den enkelte pasient så han/hun senker 
skuldrene, og da finner vi ut hva han/
hun trenger, og så snakker vi om ting 
som berører det åndelige». For å forstå 
åndelig omsorg må vi se på begrepet ån-
delighet og hvordan vi definerer det. Det 
finns mye å si om begrepet og mange har 
prøvd på å definere det. Jeg har funnet et 
paraplybegrep som jeg liker og som kom-
mer fra Stifoss-Hansen og Kallenberg. 
De sier at den åndelige dimensjonen 
omfatter de eksistensielle spørsmålene 
og vår bearbeiding av dem, hvilket blir 
vårt livssyn. Disse spørsmålene kommer 
til overflaten når vi opplever sykdom og 
kriser i livet. Da lurer vi på livets mening 
og søker etter den på ulike vis. Vi kan 
oppleve en åndelig smerte, en resursfat-
tigdom og få problemer i vårt trossystem. 
Vi kan også oppleve et savn etter åndelig 
relaterte tjenester. 

Her henvises til forskning som sier 
at pasienters åndelig behov i mange fall 
ikke blir kartlagt, og som en pasient sa: 
«De spør etter beinet mitt, kan de ikke 
spørre etter hvordan jeg har det inne i 
meg». Hvorfor kartlegger vi ikke de ån-
delige behovene hos våre pasienter, 

spurte Baldacchino i sin forskning? Hun 
fikk til svar, at helsepersonell manglet 
kompetanse og at de syntes komplek-
siteten rundt den åndelige dimensjonen 
var så stor. Hva gjør vi for å bedre den 
situasjonen? 

En nøkkel er å bearbeide vårt forhold 
til det alvorlige og det farlige. Her ble 
noen spørsmål til ettertanke presentert: 
hva gir meg min grunnleggende trygg-
het, hva gjør at jeg kan oppleve frihet, 
hvilke verdier setter jeg høyt, hvordan 
skaper jeg mening i livet, hva gjør jeg 
med opplevelse av skyld og hva tenker 

jeg om at jeg skal dø. Forskning sier at 
de som har gjort det, er også de som tør 
å spørre etter pasienters åndelige behov. 

For å bidra til økt kunnskap og for å 
gi et verktøy til helsepersonell har jeg 
oversatt et spørreskjema om åndelighet, 
religiøsitet og personlige trosoppfatnin-
ger. Det er et instrument som WHO har 
gjort og det er internasjonalt og interkul-
turelt. Det omfatter åtte ulike områder i 
menneskers liv, slik som vår tilknytning 
til det åndelige, mening i livet, respekt 
og ærefrykt, vår opplevelse av helhet og 
integrering, åndelig styrke, indre fred og 
harmoni, håp og optimisme og tro. For å 
få kunnskap om hva ulike menneskers 
forståelse av begrepene så ble det utført 
intervjuer i fokusgrupper. Der ble også 
spørreskjemaet gått igjennom i forhold 
til forståelse av oversettelsen og 
gruppene fikk gi forslag til for-
bedringer. Jeg hadde 3 grup-
per med helsepersonell og 
tre grupper med pasienter 
for å ha både friske og syke 
deltakere. Intervjuene ble 
transkribert og analysert.

Felles tema som kom 
fram gjennom analysene var at 
det åndelige var noe som er større 
en selv, at det finnes mange ulike ånde-
lige erfaringer. Videre at det åndelige er 
noe som er multi-dimensjonalt og at det 
handler om tro og utvikling av person-
lig tro. Det kom også fram at det finnes 
forskjellige synspunkter om hva det ån-
delige betyr, og at det også kan handle 
om religiøse handlinger eller ritualer. 
Gruppene syntes at begrepene, det ån-
delige, det religiøse og personlig tro gikk 
sammen, de savnet et felles språk for å 
snakke om slike ting. Noen følte seg redd 

for å trampe noen annen på tærne hvis 
hun gav uttrykk for eget ståsted mens 
andre syntes dette hørte til det private. 

Det som var slående, var at alle grup-
per likevel syntes dette var viktige begre-
per og de følte en respekt og ærefrykt og 
det var også noe alle hadde forhold til. 
De gav også uttrykk for at gruppeinter-
vjuet hadde vært bra for dem. Jeg gjorde 
også en komparative studie der vi så på 
forskjeller mellom Malta og Norge. En 
av forskjellen var at på Malta fikk de mer 
respons på at det åndelige var knyttet 
mot Gud og familie. I Norge vistes en 
breiere forståelse der det åndelige også 
kunne representere både noe godt og 
noe vondt. Det har blitt skrevet artikler i 
forhold til selve oversettelsen, men også 
i forhold til den komparative studien på 

Malta og Norge. 
For å oppsummere om 

hva som er nøkler til ånde-
lig omsorg så er det vi som 
helsepersonell, at vi har et 
avklart forhold til eget livs-
syn og tro. Vi trenger også 

å være klar over at dette er 
oppgaver som er pålagt oss 

som helsepersonell. For å kunne 
ivareta våre pasientens åndelige be-

hov er også lederskapet en nøkkel som 
må tilrettelegge læringsarenaer for økt 
kompetanse. Nå ønsker jeg å bidra til 
akkurat det! 

Hilsener fra Kristina
Kristina Torskenæs, 

Førstelektor Høyskolen Diakonova, 
Oslo

Referat fra Kristinas foredrag fra 
forskning om åndelig omsorg
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HELSING FRÅ BØNEKOORDINATOR

Kjære dykk !

Me er så takknemlege for den fine 70 
års-feiringa av KFH,- velsigna fel-

lesskap, gode og lærerike foredrag, fin 
sang og god mat! Det beste var likevel 
at me fekk kjenna på at Gud var der i lag 
med oss! Han er så utruleg god!

På festen om kvelden fekk me fleire 
helsingar. Som bønnekoordinator, vart 
eg svært inspirert av helsinga frå KFH-
gruppa i Skudeneshavn. Dei fortalte at 
dei møtest til bøn kvar veke. Dei opplever 
stadig bønesvar, og nye yngre vert med i 
gruppa. Eg fekk næring til draumen min 
om at det skal finnast menneske som 
samlast til bøn overalt i helsesektoren i 
Norge. «Be, så skal de få», seier Jesus. 
Så, stå på alle de som er med i bøne-
grupper. De som ikkje er med, tenk alvor-
leg gjennom om de skal starta ei gruppe 
saman med ein el to andre!

Det var også inspirerande å høyra 
Inga, vår nordiske koordinator presen-
tera sin visjon «Silverline». Silverline er 
bønene dei gråhåra pensjonistane ber 
for sine yrkesaktive kollegaer. Dei er som 
betydningsfulle sølvtvinna forbindelses-
linjer til himmelen. For eit oppdrag gitt av 
vår himmelske Far!  

Tove Giske peika på den høge gjen-
nomsnittsalderen me har i KFH. Me har 
ei utfordring i å nå dei unge helsearbei-
darane, for dei treng KFH!  Gruppa i Sku-
deneshavn opplever altså at dei unge 
kjem. Dei har funne ein av nøklane til at 
det kan skje, nemleg bøn!

Til slutt eit sitat frå ei bønebok (Broder 
Andreas, Al Jansson): «Gud innbyr oss 
til å påverka våre omgivnader, vårt land, 
vår verden, – bokstaveleg tala å forandra 
historien medan vi ber»!

Takkeemne:
• Ei vel gjennomført jubileumsfei-

ring.
• Opp-pussing av KFH-senteret er 

i boks, og skal gjennomførast i 
oktober.  

Bønneemne:
• Fint om de ber  for meg når eg 

skal til Danmark 17-21 oktober, 
m.a. for å vera med og undervisa 
i «Saline».

• Vil de også be for at fleire unge 
vert med i KFH!

• Hugs bønesøndag for helseper-
sonell og helsetenesta den 19 
oktober!

Resten av bøneemna finn de i bøne-
foldaren. Eg er så glad for dei tilbake-
meldingane eg har fått om at fleire brukar 
den i si daglege bøn!

Helsing
 

Anne Marit Dugstad,
Bønnekoordinator, KFH

BILDER FRA 70-ÅRSJUBILEUM

Deltakere på Jubileums festen
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 Datoane på dei ulike konferansane i 2015 

   5 - 10 januar, 2015         –  Europeisk bønneuke i Serbia

 21 - 22 mars, 2015           –  KriSoS-Landsmøte i Danmark 

 10 - 12 april, 2015            –  SKSF-Landsmøte i Sverige 

 11 - 14 juni, 2015             –  KFH-Landsmøte i Norge 

 16 - 22 november, 2015   –  HCFI- Global konferanse i 
                   Jerusalem. Denne konferansen  
          er for alle, ikkje berre ledarar

Meir opplysningar om dei ulike konferansane kjem i seinare blad.

Prolog ved Grethe Finsrud . . . . . . . . . . .  s.   8

Foredrag ved: Tove Giske . . . . . . . . . . . .  s.   6

       Sigmund Danielsen . . . . . s. 10

       Kristina Torskenæs . . . . . s. 12


