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Kristen Forening for Helsepersonell
er en sammenslutning på evangelisk
felles kristelig grunn.
Kristne fra alle grupper innen
helsesektoren kan bli medlemmer.

Hilsen fra bønnekoordinator

Foreningens formål er:

Saker til generalforsamling

1. Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for:

Vitnesbyrd om Guds omsorg 12-13

a) å utdype det kristne fellesskap
b) å be for sine arbeidsplasser og
helsesektoren
c) å tilby litteratur
2. Å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg
på eget verdigrunnlag og det kristne menneskesyn, for å formidle Jesu kjærlighet.
3. Å inspirere helsepersonell til å ivareta
pasienters/klienters/brukeres åndelige behov.
Leder: Anne Marit Dugstad
Melsvegen 33
5710 Skulestadmo
Mobil 4813 5573
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Kjære medlemmer!
Her kommer første KFH-kontakt i 2019.
Vi håper stoffet blir til glede, formaning
og inspirasjon.
Jeg vil spesielt trekke fram Grethe
Finsrud sin artikkel om Grete Gilje. Her
får vi litt historikk om KFH og arbeid
som tidligere er blitt gjort gjennom Kristushengivne personer. Det er fantatsisk å
tenke på at vi også i Norge har hatt store internasjonale møter, slike som jeg har
fått være med på bl.a. i Sør Afrika og på
Sri Lanka. Det står også stor respekt av de
som utarbeidet resolusjon om samvittighetsfrihet på KFH-landsmøtet i 1975. Det
er godt at vi har hatt samvittighetsfrihet
i landet vårt, men i dag har sekulariseringen kommet så langt at den også er truet,
spesielt for legene. Sekulariseringen har i
tillegg ført til at aktiv dødshjelp har kommet på agendaen som aldri før. Igjen er
det legene som får den største utfordringen, siden forslaget er at det er de som ved
skjønn må avgjøre hvem som oppfyller de
foreslåtte kriterier for å få aktiv dødshjelp.
Det er i helsevesenet vi finner de
menneskene som ligger spesielt på Herrens hjerte, de som er i nød, de syke og
svake.Han lengter etter å utfri, frelse, berøre og beskytte. Men det er en sterk åndskamp om disse sjelene. Kanskje dette er
grunnen til at helsevesenet står under et

konstant etisk og åndelig press? Derfor trengs
det mennesker som akkurat her står opp for
Gudsrikets verdier, åndsfylte mennesker
med visdom og mot. Grete Gilje var en av
disse. Måtte vår forening hjelpe fram og
være med på å utruste mennesker, slik at
de våger å stå fram og være en stemme i
denne tiden.
Vi håper at årets landsmøte med
tema Visdom, innsikt og dømmekraft,
skal bevisstgjøre oss i det ansvaret vi har
som kristent helsepersonell. Min drøm og
brann er at vi får aktivere fotfolket i helsevesenet til å leve ut sine trosliv i hverdagen.
Som jeg har sagt så mange ganger
tidligere, er det bønn som er døråpneren og baner vei for dette. Forut for alle
vekkelser, står en sterk bønnebevegelse.
Kanskje det er fordi vi ikke har reist oss i
bønn, at vi som kristne er så lite synlige i
den etiske debatten?
Vi har ikke mot, kraft og utrustning
til å stå opp for det vi tror på innerst i hjertet. Vi lar bare utviklingen skje i gal retning. Om vi prøver, møter vi ofte stengte
dører. Vi er i desperat behov for forand-

fortsetter på neste side
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B ØNN
ring. Kommer nøden virkelig innover oss,
må vi bare rope til Gud om hjelp, at Han
må forbarme seg over oss. Tenk foreksempel på alle abortene som er gjennomført
rundt omkring på norske sykehus siden
abortloven ble innført.
I palmehelgen hadde vi en bønneog lovsangskonferanse på Voss. Det som
skjedde der ved at bønnefolket reiste seg,
har styrket troen min på at det virkelig
kan skje en forandring. Mange mennesker
over hele landet har også blitt grepet av
bøkene ”Strømmer av nåde” og ”Velsignelsens vei” av Roy Godwin fra Wales.
I disse bøkene lærer vi enkle prinsipper
om hvordan vi kan velsigne menneskene og samfunnet rundt oss. For meg har
det betydd en omvendelse fra fortvilelse
og motløshet, til håp, fordi jeg har valgt å
velsigne i stedet for å la avmakt og likegyldighet råde.
Jeg tror faktisk at noe mektig holder på å skje! Flere og flere får en sterk

EKSEMPEL PÅ
VELSIGNELSESBØNN
Må Herren velsigne det norske
helsevesen. Jeg velsigner norsk
helsevesen med mennesker som
står opp for sanne og ekte
verdier, i Jesu Navn.
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Salme 129,8b

brann og iver etter å søke Gud, velsigne,
lovsynge, be om tilgivelse og gå i forbønn
for land og folk. Jeg håper og tror at dette
mektige budskapet også vil gripe kristent
helsepersonell. Så jeg holder fast på drømmen om at leger, sykepleiere og de andre
yrkesgruppene kommer til å samles i små
grupper overalt for å søke Gud for arbeidsplassene sine, for på den måten være
med og føre landet vårt tilbake til Gud.
I dette nummeret kan du også lese
Agnes Nordås sitt vitnesbyrd om hvordan
Gud så tydeleg viste omsorg for henne og
gjorde under inn i en vanskelig situasjon.
Kanskje flere av dere har liknende vitnesbyrd dere kan dele med oss i KFH-kontakt?
Når du får dette bladet i hendene, er
det 1 måned igjen til Landsmøtet. Les om
programmet i dette bladet! Så håper vi og
ber om at mange vil melde seg på!

Hilsen Anne Marit

EN STERK BØNN
Matteus 9,37-38: «Høsten er
sannelig stor, men arbeiderne
er få. Be derfor høstens Herre
å drive ut arbeidere til sin høst!»
Hva om vi ber denne bønnen
daglig kl 09.38 og/eller kl 21.38?

Hilsen fra bønnekoordinator
Kjære dere alle! I slutten av mars var jeg
med på en tur til Israel. Høydepunktet var
å være i gravhagen (Gordons Golgata) der
guiden frimodig sa: «Det var her, i denne byen det skjedde. Jesus døde for våre
synder. Han ble lagt i en grav, men han sto
opp igjen og lever i dag!»
Etterpå fikk vi feire nattverd,- «Jesu
legeme gitt for deg» og «Jesu blod utgytt
for deg». I Åpenbaringen forteller Johannes, Jesu disippel, om et syn han hadde.
Han så en stor skare av mennesker som
sto foran Guds trone, kledd i hvite kapper.
De priste Gud og sang. På spørsmålet om
hvem disse var så fikk han høre at: «Dette er de som har kommet ut av den store
trengsel og har vasket sine klær og gjort
dem hvite i Lammets blod» (Åp. 7,14).
Hvorfor må vi være så rene? Er vi
ikke bra nok som vi er? Vi vasker våre
kropper hver dag før vi går ut i dagen og
møter menneskene rundt oss. Trenger vi
ikke da enda mer å la Jesus rense våre tanker, ord og handlinger slik at Den hellige
Ånd kan få plass i hjertene våre.

TAKKE FOR/BE OM:

ɗɗ at Jesu blod renser fra all synd.
ɗɗ at Jesus vil bo i hjertene våre ved sin
Hellige ånd.
ɗɗ fellesskapet i KFH og for alle som er
trofaste i bønn for arbeidet.
ɗɗ alt som har ordnet seg i arbeidet
med administrering og økonomi.
ɗɗ landsstyret, om visdom i ulike saker.
ɗɗ for planleggingen og gjennomføringen av Landsmøtet på Lillehammer/
Mesnalia, og om at vi får et godt
fellesskap der.
ɗɗ kurset i Saline Prosess på Sandane
20-21 September 2019 og veien videre med SalineProsess.
ɗɗ valgkomiteens arbeid, og at det blir
en god sammensetning i nytt styre.
ɗɗ helsearbeidere og helseinstitusjoner
på stedet der du bor.
ɗɗ vern om livets begynnelse og slutt.
ɗɗ livsvernorganisasjonen Menneskeverd med mottoet: «Et liv – uendelig
verdi».
God pinse!

O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne.
Fyll meg med Ånden så verden kan se
frukt av ditt gjenløsningsverk i mitt liv!

Hilsen Sigrun
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MI N N EO R D

Fra NCFI sin internasjonale konferanse i Stavanger i 1967.

Grete Gilje til minne
Nok en bautastein i KFH-familien er død,
Grete Gilje, Trondheim, født 24.04.1940.
Etter relativt kort tid, med en alvorlig nevrologisk lidelse, døde hun 14.06.2018, -78
år gammel.
Jeg ble først klar over Gretes død i
år, under en telefonsamtale med Bjørg Løseth.
Grete var utdannet sykepleier fra
Røde Kors sykepleieskole, Trondheim. Jeg
møtte min navnesøster Grete (uten h),
på 1960 tallet, i Osloforeningen, den gang
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foreningen bar navnet: Kristne Sykepleieres Forening. En periode var Grete leder
av Oslogruppen. I løpet av sin tid i Oslo
tok hun Norges Høyere Sykepleieskole,
lærerlinjen.
Grete var en Kristushengiven person, dyktig, klok, og engasjert, og hun
var grundig i alt hun gjorde. Det var ikke
så sjelden at hun tipset Adresseavisa om
viktige KFH saker. Slik også i 1967, da en
stor internasjonal konferanse ble holdt på
Solborg Folkehøgskole, Stavanger, hvor vi

begge deltok. Det var den 6. N.C.F.I. konferansen. Det som i dag heter Healthcare
Christian Fellowship International, het
den gangen Nurses Christian Fellowship
International. Grete sier til avisen at det
var en mektig opplevelse å møte kristne
sykepleiere fra 5 verdensdeler, 31 land, i alt
280 deltakere, flest sykepleiere, men også
noen leger og farmasøyter.
Det var her vi første gang møtte den
jugoslaviske legen Branko Lovrec, kona
Mirjana, og deres lille datter Iva. Grunnleggeren av den internasjonale sammenslutningen, Francis Grim, var også til
stede. Han hadde utfordret vår forening i
Norge til å støtte Branko Lovrec`s kristne litteraturarbeid, i det kommunistiske
Jugoslavia, der kristen forkynning var forbudt. Dr Branko hadde KFH`s støtte, så
lenge han levde.
Grete hadde mye kontakt med familien Branko, og besøkte dem flere ganger, i
Zagreb, nå Kroatia. Branko besøkte Norge
flere ganger og reiste rundt til gruppene.
I Trondheim var det naturlig at Grete var
vertskap.
Grete var også med i Navigatørene. De anbefalte sterkt at medlemmene
lærte Bibelord utenat. Grete fikk meg
til å memorere også. Fortsatt har jeg en
skinnmappe med små Bibelkort, som jeg
fikk av Grete. Memorering av bibelvers var
sterkt anbefalt, som kristen utrustning,
den gangen. Slik fikk også KFH ideen til å
lage sine egne Memoreringskort.
Etter at Grete flyttet tilbake til
Trondheim, var hun trofast deltaker på
Landsmøter og andre sammenkomster i
KFH regi, og jeg mener hun også var med

i landsstyret en del år. Ellers var hun aktivt med i flere kristne sammenhenger i
hjembyen, og hun drev med hjelpearbeid
i Romania.
De fleste av sine yrkesaktive år, arbeidet Grete som høgskolelektor ved Sykepleierhøgskolen i Sør Trøndelag.
24. - 27. juli 1975 hadde KFH Landsmøte på Fredly folkehøyskole, Børsa. Det
var det første landsmøte etter at foreningen hadde endret vedtekter og navn, og
som inkluderte at alt helsepersonell kunne bli medlemmer. Dette var også første
landsmøte etter at abortloven var vedtatt,
og mange etiske problemstillinger fulgte
i kjølvannet av den. Det heteste tema på
landsmøtet var «Samvittighetsfrihet for
helsepersonell». Grete var aktivt med på
å formulere en resolusjon, som ble vedtatt
sendt til Sosialministeren.
Grete våget å stå opp for det hun
trodde på. Selv om aktiviteten avtok med
årene, forble hun trofast medlem av KFH.
Hun var et bønnemenneske. Jeg er blitt
fortalt at hun de siste årene, av sitt liv, var
bønneansvarlig for bønnetjenesten i Normisjonen lokalt. Da den vonde sykdommen rammet, hadde hun sagt: «Jeg ber om
kraft til å bære dette»
Grete ble bisatt fra Strinda kirke
22.06.2018, under stor deltakelse.
I takknemlighet for Gretes liv, og
hennes innsats for KFH, lyses fred og velsignelse over hennes gode, trofaste minne.

Søsterlig hilsen
fra Grethe Finsrud
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LANDSMØTE CAMP SJUSJØEN MESNALI, LILLEHAMMER 20.-23. JUNI 2019

Velkommen til Landsmøte 2019!
Lillehammergruppa og Landstyret har den
glede å ønske dere velkommen til KFH sitt
Landsmøte 2019. Vi håper og tror at møtet skal bli til inspirasjon og utrustning for
våre medlemmer og andre som er interesserte.
Tema for møtet er «Visdom, innsikt
og dømmekraft», og vi har fått med oss

gode talere, som skal belyse temaet både
fra et bibelsk og et faglig-etisk synspunkt.
Ønsket er en bevisstgjøring i det ansvaret vi har som kristent helsepersonell,
men også at vi ser enda mer den styrken
Gud kan gi oss, når vi søker Han.
Herved er oppfordringen gitt, meld
dere på, og inviter gjerne andre med!

Årets talere
MARIE AAKRE

Marie har jobbet som sykepleier ved kreftavdelingen på St.Olavs hospital i Trondheim. Hun var en av ildsjelene som plukket opp hospice-tanken fra England på 1970
og 1980-tallet. I 1993 var hun med på å etablere Seksjon for lindrende behandling
ved Regionssykehuset i Trondheim (I dag St. Olavs hospital). Dette var landets første
kompetansesenter for lindrende behandling for mennesker i sluttfasen av livet. Hun
har vært mye brukt som foredragsholder og har sittet i ulike utvalg som har fokus på
etikk og verdier. Hun har nylig skrevet boken «Jakten på dømmekraft».

SIGBJØRN VINDHEIM

Sigbjørn jobber som vernepleier i Oslo kommune. I tillegg driver han med foredragsvirksomhet og musikkterapi. Han er også styremedlem i Pinsebevegelsens
Forkynnerfelleskap. De siste årene har han reist rundt i Norge og holdt foredrag om
psykisk helse. Vi gleder oss til å høre han som fest-taler lørdag kveld og gjestetaler på
gudstjenesten søndag.

KARI HELENE HAUGEN

Kari Helene vokste opp i Våler i Solør. Med utdannelse fra Norsk Lærerakademi,
Høgskolen i Lillehammer og Menighetsfakultet reiste hun ut som misjonær til Japan
for Norsk Luthersk Misjonssamband i 1979. Siden hun kom hjem til Norge i 2008 har
hun vært ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst som Bibelformidler og
misjonskonsulent.
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TORSDAG 20. JUNI
16.00-18.00 Registrering.
18.00-19.00 Kveldsmat.
19.30-21.00 Åpningsmøte.
KFH 75 år. Vi hedrer vår grunnlegger
Ingrid Wyller ved Sigrun Sollien.
Sang: Ingar Jensen. Apell ved Anne Marit
Dugstad: «KFH inn i fremtiden».
Kaffe etter møtet.
FREDAG 21. JUNI
07.30-08.00 Bønnesamling.
08.00-09.00 Frokost.
09.30-11.30 Foredrag ved Marie Aakre: «Jakten på
dømmekraft». Sang: Sigrun Sollien m.fl.
12.00-13.00 Lunsj.
13.30-16.30 Generalforsamling.
18.00-19.00 Middag.
19:30-21.30 Foredrag ved Marie Aakre: «Modige
møter». Sang: Lars Haga.
Kaffi etter møtet.
LØRDAG 22. JUNI
07.30-08.00 Bønnesamling.
08.00-09.00 Frokost.
09.00-11.00 Bibeltimer ved Kari Helene Haugen:
«Med troens ansikt i hverdagen» og
«Guds visdom-en kilde til innsikt».
11.00-12.00 Lunsj.
12.15-16.30 Tur til Maihaugen. Foredrag om Lars
Skrefsrud ved Anne Grete Lund.
17.30-18.00 Gruppebilde.
18.00
Festmiddag.
19.30
Festkveld.
Sang: Gunnar Melbø med flere. Kåseri ved
Grete Finsrud. Fest-tale: Sigbjørn Vindheim. Kaffe og kaker etter festkvelden.
SØNDAG 23. JUNI
08.00-08.30 Bønnesamling.
08.30-09.30 Frokost.
10.00
Avreise fra Mesnali.
Buss/privatbiler til gudstjeneste.
11.00
Gudstjeneste i Lillehammer kirke.
Hilsen fra KFH ved Anne Marit Dugstad.
Tekstlesing: Bjørg Almvik. Tale: Sigbjørn
Vindheim. Kollekt til KFH.
12.30
Avslutning av Landsmøtet på Kirkesenteret.
Forandringer i programmet kan skje.

Bønnerom og hilsener
Vi vil ha et bønnerom under landsmøtet som folk kan
bruke når de ønsker det. Den som vil, kan komme til
felles bønn der hver morgen 30 minutter før frokost.
De som vil komme med hilsener fra sine land/grupper
eller som enkeltpersoner, kan komme til Anne Marit
eller Sigrun, som vil fordele hilsene på de tre dagene.
Priser:
Påmeldingsgebyr kr 350,-.
Tur kr 450,- . (Betales til KFH ved påmelding.)
Kontonummer: 1506 23 29332
Priser på opphold (Betales til Mesnali under oppholdet).
2350,- m bad, pluss kr 500,- for enkeltrom
2075,- uten bad, pluss 500,- for enkeltrom
Priser utover dette:
Frokost med mulighet for matpakke kr 140,Varm-lunsj: (div pålegg og en varmrett, suppe etc.)
kr 150,Middag med kaffe/dessert kr 210,Kveldsmat (varmrett i tillegg + kr 50) kr 110,Kaffe med kaker kr 95,Romleie pr døgn fra kr 575,Påmeldingfrist: 7. juni 2019
Påmelding via vår nettside kfhelse.no eller ved å
bruke påmeldingsslippen
Ved spørsmål: Ring Sigrun Sollien 476 05 949 /
e-mail:sisollie@online.no.
Eli Solberg 995 04 227
Anne Marit Dugstad 481 35 573
Opplysninger om stedet:
Adresse: Camp Sjusjøen Mesnali
Sørmessenvegen 23
2610 Mesnali.
Tlf.:
62 35 93 30
Nettside: www.campsjusjoen.no
Ankomstmuligheter:
Med bil: Vei nr. 216 fra Lillehammer, ca 15 minutter å
kjøre. Kommer du med tog eller buss til Lillehammer,
kan du ta buss nr 262 fra Lillehammer Skyss-stasjon til
Mesnali. Rutetider: Kl. 13.20, 15.20 eller 16.20. Reisetid:
ca 20 minutter.
Vi kan organisere henting på Lillehammer om noen
kommer utenom disse tidene.
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GENER ALFOR SAMLING

Påmelding til Landsmøtet

Saker fra landsstyret til KFH - generalforsamling 21. juni 2019

Navn: ____________________________________________________________
Adr.: _____________________________________________________________
Postnr/sted: _______________________________________________________
Tlf./mobiltlf:_______________ E-mailadr.:_______________________________
Tur til Maihaugen?		

Ja		

Nei

Spesielle behov det må tas hensyn til, dietter, opplysninger om type rom
(enerom, med eller uten bad), hvem du eventuelt skal bo sammen med,
om du skal være med på hele eller deler av landsmøtet :

Landsstyret foreslår at §5 i Lover for Kristen
Forening for Helsepersonell endres.
Nå står det: De som velges til landsstyret må være
medlemmer av KFH. Landsstyret består av leder og
4 styremedlemmer. Lederen velges for 2 år ved eget
valg og kan gjenvelges.
Landsstyret skal ha 3 suppleanter som velges for 2
år ved eget valg. Nestleder og referent velges av og
blant styret.
Kasserer/regnskapsfirma godkjennes av landsstyret.
Leder, nestleder og sekretær fungerer som arbeidsutvalg. Landsstyret samles minst 2 ganger i året.
Senterleder, reisesekretær og redaktør innkalles uten
stemmerett.

__________________________________________________________________

Styret foreslår supplering:
”Det velges 2 styremedlemmer annet hvert år. De
velges for 4 år.”
Styret foreslår at suppleringen står mellom setningen:
”Landsstyret består av leder og 4 styremedlemmer.”
og ”Lederen velges for 2 år ved eget valg og kan
gjenvelges.”
Styret foreslår også å fjerne ”redaktør” i siste setning i § 5.: ”Senterleder, reisesekretær og redaktør
innkalles uten stemmerett.”

__________________________________________________________________

2. Til informasjon og kort samtale:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Sendes til:
Eli Solberg
Emma Gjelensveg 4
2609 Lillehammer
10

1. Til avstemming:

Pga. at vi har lagt inn medlemslista til KFH i
KNIF-medlems-system, har det oppstått et behov for
å kategorisere medlemmene. Det har også oppstått et
behov for å spesifisere hvem som kan være med på
generalforsamlinga og hvem som har stemmerett på
generalforsamlinga.

•
•
•
•

Ektepar. Kr. 500,- pr år, møte- og stemmerett på
generalforsamlinga (endret fra kr. 350 til kr. 500
f.o.m. år 2020.)
Æresmedlem Kr. 0 pr år, møte- og stemmerett
på generalforsamlinga.
Støttemedlem Kr. 350,- pr år, møterett, men ikke
stemmerett på generalforsamlinga.
Utenlandske Kr 0 pr år. (Svenske, danske og
islandske.) Er ikke medlemmer, men må stå i
medlemsregisteret p.g.a. at de får KFH-kontakt
tilsendt. Har ikke møte- og stemmerett på
generalforsamlinga.

3. Til samtale:

Hvordan kan senterleiligheten tjene det formålet
KFH er satt til å utføre?
Viser til protokoll fra generalforsamling 2017.
Hadde da tre valg:
1. drive som nå (med vanlig vedlikehold).
2. Salg (beregnet salgsum 3,5-4 mill).
3. Opp-pussing ved hjelp av lån. Utleie av hele
leiligheten og leie av lokaler til kontor og styremøter
annet sted.
Husstyre er blitt opprettet.
Styret foreslår valg 1 fra generalforsamling 2017:
Drive som nå med vanlig vedlikehold. Kun ha vanlig
vedlikehold og evnt litt «småoppussinger» f.eks
maling av kjøkken, ordne tak soverom, ordne tak stue,
nytt belegg i stue, nytt belegg gang.

Her er resultatet styret har kommet fram til:
Medlemsskap i KFH, retningslinjer
Ulike medlemskategorier i KFH:
•
Student. Kr 250,- pr år, møte- og stemmerett på
generalforsamlinga.
•
Ordinær. Kr. 350,- pr år, møte-og stemmerett på
generalforsamlinga.
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V ITN ESBYR D
Kort telefonintervju
med Agnes om
KFH-gruppen
i Kristiansand

Et vitnesbyrd om Guds omsorg og makt
Agnes Nordås, vår tidligere reisesekretær og
nå leder for KFH-gruppen i Kristiansand,
forteller sin historie.
Kjære dere i K.F.H.-Kontakt. Jeg snakket
nylig med Brit Olimstad, og da fortalte jeg
henne at jeg høsten 2017 ble påkjørt av en
bil. Hun ba meg da skrive til K.F.H.-kontakt og fortelle litt fra denne hendelsen,
noe jeg nå forsøker meg på.
Jeg var på vei til et bønnemøte i bedehuset i oppstarten av ei møteuke der.
Det var mørkt og det plaskregnet. Jeg gikk
med mørk regnfrakk, men hadde utstyrt
meg med flere reflekser. Da jeg skulle passere siste fotgjengerfelt (før rundkjøringen) skjedde ulykken. Sjåføren i en bil så
meg ikke og kjørte rett på meg. Jeg havnet
oppå panseret før jeg rullet ned på veien
midt i en stor sølepytt. Fort kom det folk
til, flere som også var på vei til bønnemøtet. Det ble ringt «113» og de fikk beskjed
om å la meg ligge slik jeg lå til ambulansen
kom. Flere kom til og fikk ledet trafikken
utenom skadestedet. En del barn var på
vei til barnemøte i kirka som ligger like
ved og fikk lamslåtte se hva som skjedde.
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Lederne fikk samlet barna inn i kirka, og
der ba alle barna for meg. På bønnemøtet i
bedehuset ble jeg også bedt for.
Alt dette skjedde uten at jeg kan huske noe av det. Erindret nok at jeg hørte en
sirene, men våknet på sykehuset der jeg
hørte mange stemmer. Trodde først det
var en drøm, men jeg skjønte etter hvert
at jeg var på sykehuset da jeg fikk beskjed
om å holde pusten - og så pust igjen, uten
at jeg forsto hvorfor. Så fikk jeg se niesa
mi som hadde fulgt meg til sykehuset og
jeg spurte henne om det hadde skjedd noe
galt. Hun fortalte at jeg var blitt påkjørt av
en bil. Men nå kan du bare slappe av for
her på sykehuset får du god behandling av
folk som vet hva de skal gjøre. Jeg svarte
ja, det er godt og så sovnet jeg.
Da min svoger kom på besøk, sa han:
«Gratulerer Agnes». Jeg skjønte ikke hva
han mente, der jeg lå med knust skulder
og flere andre brudd. Men jeg fikk til svar:
«Du har vært heldig, Agnes, for du har
ingen skader hverken i hode, nakke eller rygg. Bruddene du har gror nok greit
sammen med tid og stund. Er det da ikke
grunn til å gratulere deg?»

til å gjøre under
Det som har plaget meg mest er en
uforklarlig redsel som kommer og går, men
det er heldigvis blitt bedre etter hvert.
Jeg lå på sykehuset noen uker før jeg
ble overført, først til B.sykehuset og den
siste måneden til rehabiliteringssykehus.
Bruddene mine er nå leget. På siste kontroll på sykehuset , etter å ha tatt røntgen,
møtte jeg en lege med et stort smil, du må
se selv, fikk jeg høre. Den skulderen som
var blitt knust var nå, ca. 3 uker senere,
helt fin og frisk. Først senere på dagen gikk
det opp for meg at dette var et stort under.
Jeg så for meg alle barna og også mange
andre som jeg vet ba daglig for meg. Nå
hadde Jesus hørt dem. Jeg ble så takknemlig, og ble ikke ferdig med å takke for
bønnhørelsen.
Nå har jeg vært hjemme siden
romjula 2017 og klarer meg ganske bra.
Får mange ganger høre at jeg ser så godt
ut. Så jeg er trygg på at Gud vil ta hånd om
meg livet ut.

Agnes Nordås

Agnes forteller:
«Vi møtes 4 stk.
ca. en gang pr.
mnd. hjemme
hos hverandre.
Vi er alle pensjonister. Gruppen er til velsignelse for oss alle, og er med på å
utvikle våre bønneliv.»
Dette er altså en «Silverline-gruppe»* som også er til velsignelse for KFH gjennom at de
ber for KFH-arbeidet og helsevesenet i Norge.
Gruppen holdt på å bli
nedlagt da Agnes for noen år siden stod alene igjen etter at Brit
Olimstad flyttet fra Kristiansand
til Kvinesdal og andre falt fra
p.g.a. sykdom og alderdom. Men
Agnes ga ikke opp. Hun begynte å
tenke på hvem andre hun kunne
invitere til å være med. Resultatet
ble en gruppe på fem, en av disse
er nå flyttet på sykehjem.
1 gang i året drar gruppen på
besøk til Brit Olimstad i Kvinesdal.
Brit er også med i gruppen
når hun er i Kristiansand.
*Silverlinegruppe: En gruppe av
pensjonister som ber for helsevesenet
og de som jobber der.
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ØKON O MI

Resultatregnskap 2017-2018
Konto
Driftsinntekter
3011 - Kontingenter
3010 - Brosjyrer
3110 - Gaver
3610 - Leieinntekter leilighet
3611 - Overnatting
3612 - Landsmøte
3613 - Salinekurs
3614 - Bønneuke
300 - Driftsinntekter

2018

2017

-57 875,48
0,00
-70 678,15
-64 049,42
0,00
0,00
-4 704,49
-86 238,56
-283 546,10

-53 750,00
-2 299,00
-100 533,25
-58 800,00
-1 100,00
-11 323,29
0,00
0,00
-227 805,54

Lønnskostnader
5000 - Lønn til ansatte
5010 - Lønn ansatt
5020 - Avsetning feriepenger
5400 - Arbeidsgiveravgift
500 - Lønnskostnader

8 400,00
7 322,00
-6 272,00
-2 105,00
7 345,00

50 181,37
5 993,00
279,00
7 080,00
63 533,37

Andre Driftskostnader
4010 - Trykke utgifter
6110 - Toll og spedisjonskostnader
6300 - Husleie leilighet
6340 - Lys, varme
6341 - Utgifter Leilighet
6540 - Inventar
6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger
6700 - Revisjons- og regnskapshonorar
6760 - Hjemmesidene
6800 - Kontorrekvisita
6850 - Hjemmeside
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.
6900 - Telefon
6940 - Porto
7140 - Reisekostnad ikke oppg.pliktig
7320 - Reklamekostnad
7341 - Landstyremøte
7342 - Salinekurs
7343 - Europeisk Bønneuke
7430 - Gave ikke fradragsberettiget
7440 - HCF Nordisk Base
7441 - Oase
7442 - Hellig Hverdag
7500 - Forsikringer
7770 - Bank og kortgebyr
7790 - Annen kostnad

29 792,75
0,00
44 604,00
155,52
5 347,64
0,00
0,00
7 500,00
0,00
199,00
319,00
0,00
0,00
6 180,50
0,00
0,00
7 608,00
4 873,53
85 320,00
1 500,00
5 000,00
0,00
5 000,00
2 945,00
1 091,25
172,00

34 170,75
327,00
69 397,00
3 500,31
0,00
518,00
37 879,50
7 500,00
0,00
3 881,60
904,00
2 058,69
566,52
10 828,49
6 423,00
7 045,00
11 492,05
-1 324,50
0,00
500,00
5 000,00
13 048,00
0,00
2 777,00
973,25
1 696,05

177 815,44
-709,11
0,00
-69 302,02
-68 592,91

184 990,96
-916,56
-53 972,98
0,00
54 889,54

600 - Andre Driftskostnader
8050 - Annen renteinntekt
8910 - Årets resultat
3 - Driftsresultat
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Balanserapport for 2017-2018
Konto
1 - Eiendeler
110 - Omløpsmidler
15 - Kortsiktige fordringer
1570 - Andre kortsiktige fordringer
19 - Kontanter, bankinnskudd 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 1506.13.68725 KFH Reisestøtte
1934 - Bank 1503.97.11416 Europeisk Bønneuke
1935 - Bank 1503.44.84705 Jubilium konto
2 - Egenkapital og gjeld
200 - Egenkapital
2010 - Legat Lundby
2020 - Legat Disponibelt
2050 - Annen egenkapital
2090 - Resultat
220 - Kortsiktig gjeld
24 - Leverandørgjeld
2401 - Leverandørgjeld
26 - Skattetrekk og andre trekk
2600 - Forskuddstrekk
27 - Skyldig offentlige avgifter
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift
2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift
29 - Annen kortsiktig gjeld
2940 - Feriepenger
2990 - Annen kortsiktig gjeld

2017
155 909,01
155 909,01
0,00
0,00
155 909,01
1 881,50
127,10
8 890,30
94 323,09
42 988,15
0,00
7 698,87
0,00
-155 909,01
-141 054,64
-46 488,00
-8 289,00
-86 277,64
0,00
-14 854,37
0,00
0,00
0,00
0,00
-884,00
0,00
-884,00
-13 970,37
-6 272,00
-7 698,37
0,00

2018
210 356,66
210 356,66
0,00
0,00
210 356,66
1 881,50
127,10
66 178,38
95 494,37
0,00
46 672,28
0,00
3,03
-210 356,66
-210 356,66
-46 488,00
-8 289,00
-86 277,64
-69 302,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Returadresse
Kristen Forening for Helsepersonell
Hegdehaugsveien 5A
0352 Oslo
Tlf.: 22 69 44 51

Hva skjer fremover?
2019
KFH-Landsmøte

20.-23. juni

Camp Sjusjøen, Mesnali ved Lillehammer. Se side 7-9 i dette
bladet.

20.- 21. sept.

Kurs i Saline Prosess, Sandane

13. -18. okt.

22. - 25. nov.

Global bønneuke i Sør-Afrika

Med påfølgende lederkurs.

Helsemisjonskonferanse i Trondheim

Et samarbeidsprosjekt mellom ulike kristne helseorganisasjonar, med Kristelig legeforening i spissen.

2020
5. - 7. jan.

Lederdager Healthcare Christian
Fellowship, Europa

5.-12. jan.

Europeisk bønneuke i Israel

13. - 17. jan.

Rundtur i Israel

I Israel

For mer opplysninger om alle arrangementene, se nettsiden kfhelse.no eller på Facebook.

