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MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

VELKOMMEN TIL DEN EUROPEISKE 
BØNNEUKEN 2021 I SVEITS 
4.-9. januar. 
Lederdager 2.-4. januar.  
9. januar blir en egen dag 
for de unge!
Sted: Saint Loup, et retreat-
senter nær Lausanne. Den 
nærmeste flyplassen er i 
Geneve. Se nettside:  
www.saint-loup.ch
 
Bønneuken kan bli avlyst p.g.a. Coronasituasjonen. Mer 
informasjon kommer. Følg med på Facebook/Instagram/
nettsiden kfhelse.no.

For spørsmål og påmelding: kontakt KFH i Norge – 
kontakt@kfh.no, eller HCF i Sveits: info@cass-roman-
die.org.

Det er mulig å søke KFH om økonomisk støtte til 
noe av reisen/oppholdet. Bønneuken er også for deg som 
er yngre. Det er spennende å knytte internasjonale kon-
takter!

Invitasjonen til bønneuken kommer fra Marilyn Rol-
lier, HCF- kontaktperson i Sveits. Jeg har hatt gleden av 
å møte Marilyn på de årlige europeiske bønneukene, der 
hun ofte har hatt mye ansvar for undervisning og bøn-
netema. Det er alltid inspirerende og lærerikt å lytte til 
hennes undervisning.

Siste onsdag i hver måned har vi zoom bønnesamlin-
ger i Europeisk HCF, ledet av Marilyn. Kontakt oss hvis 
du vil være med på en slik zoom bønnesamling!

Les stykket Marilyn har skrevet i dette nyhetsbrevet!

MARILYN ROLLIER
KOORDINATOR, HCF (HE ALTH-
CARE CHRISTIAN FELLOWSHIP) 
SVEITS.

Mitt navn er Marilyn Rollier og jeg bor 
i den fransktalende delen av Sveits. Av 
yrke er jeg sykepleier. Siden 1990 har 
jeg vært engasjert i HCF her til lands.

Etter å ha jobbet noen år som sy-
kepleier, fikk jeg et konkret kall fra 
Herren til å gå inn i arbeidet til HCF. 
Jeg var da 29 år. Jeg begynte i en 100 

prosent stilling for HCF. For å hjelpe på økonomien i en 
overgangsfase, jobbet jeg ekstra som sykepleier. Startfa-
sen var vanskelig fordi HCF-fellesskapet var noe dødt, 
men jeg er virkelig glad for å ha fått et konkret kall, dette 
hjalp meg i en tid med prøvelser og mismot. I løpet av 
de siste 30 årene har jeg likevel sett at Herren har gjort 
mektige ting, – først og fremst i mitt eget liv, men også i 
HCF-felleskapet.

Hvorfor? Herren har lagt en byrde på mitt hjerte, 
som gjelder helsearbeidere, dette helt siden jeg utdannet 
meg til å bli sykepleier. Jeg har dannet bønnegrupper de 
ulike stedene jeg har jobbet som sykepleier. Jeg har villet 
se hans rike komme og se hans vilje skje på helse- og 
omsorgsfeltet, dette ved at Guds barn jobber innen dette 
feltet. Dette har alltid vært min visjon og motivasjon. Og 
dette er visjonen til HCF: «Gå ut og gjør disipler av alle 
folkeslag».

Hvordan? Gjennom alle disse årene har Herren ut-
videt min visjon. Det begynte først på min arbeidsplass 
som sykepleier og så til hele den fransktalende delen av 
Sveits, som HCF-koordinator og videre til ulike deler av 
landet. Deretter gjaldt det resten av landet mitt, Europa 
og hele verden. Herren har utrustet meg til å undervise 
og oppmuntre mennesker. Han har lukket opp dørene 
på vidt gap i verden rundt meg for å bruke mine gaver og 
utrustning til Guds herlighet.

Hva? I Sveits har vi ulike verktøy for å utruste hel-
searbeidere slik at de blir til velsignelse hvor de enn er: 
«Saline Witness Training – SWT», «Discovery Groups – 
DG», lokallag, «Saline in groups – Growing as a witness», 
coaching/trening, gruppediskusjoner, lokale bønnefel-
lesskap, debrifing- og web-seminarer, «Time Out»-retre-
ater, samt egne telefoner for dem som vil snakke med 
noen når det «haster». Vi har også et team bestående av 

fem personer på et kontor.
Utenom dette har vi en særskilt 

barnegruppe for 7 til 16 åringer, som 
heter «Anti-virus». De møtes hver fre-
dagskveld og blir trent opp som disi-
pler og betjener fattige og nødliden-
de mennesker her eller i andre land i 
Øst-Europa.

Velsigner dere og Norge, Marilyn
Oversatt fra engelsk til  

norsk av Mike Adams 



GAVE FRA KFH TIL MYANMAR
En av våre medlemmer i KFH heter Anne Berit Lag-
mannsgård. Hun er misjonær i Myanmar. Hun har tid-
ligere skrevet om arbeidet sitt i bladet vårt. KFH-styret 
har satt av givertjeneste som en fast post i budsjettet. 
Noen av disse midlene vil vi gi til Anne Berit sitt arbeid 
i Myanmar. I juni 2020 ble det overført kr 5000,-. Her 
kommer en takkehilsen fra Anne Berit.

Takk for økonomisk støtte fra KFH! Det var Mary, som 
driver barnehage/førskole som fikk støtte til husleien for 
noen mnd. siden. Ho ble veldig glad for støtten!

Forutenom Mary har vi tre andre samarbeidspartne-
re som vi arbeidet sammen med, og som vi støtter øko-
nomisk nå mens vi er i Norge for en periode. De heter 
David, Oliva og Manun. 

Covid-19 pandemien har selvfølgelig ført til forand-
ringer i de forskjelliges arbeid, samt at grensen mellom 
Myanmar og Thailand er stengt. Siden Tachileik er en 
grenseby, har det ført til økt arbeidsledighet og økte 
matvarepriser. Dette har bl.a. David fått merke. Han har 
25 barn boende hos seg som han forsørger. 

Mary og Manun som til daglig drev førskoler, har nå i 
stedet bl.a. delt ut rissekker, olje og egg etc. til sårt tren-
gende familier i byen. Det samme gjelder for Oliva. Hun 
har til vanlig over 30 barn boende hos seg fra landsbyer 
langt utenfor byen. Nå har hun i stedet delt ut mat og 
oppmuntret fattige familier i byen.

Gud velsigne dere rikelig for støtten til disse fire i 
Tatchileik, Myanmar! Det er spesielt kjærkomment nå i 
disse pandemitider. 

Hilsen Anne Berit og Thomas

LANDSMØTET 2021
12.-15. AUGUST PÅ STORSTUA , RØYKEN

Se nettside: storstuaok.no
Hovudtaler: Roy Godwin. Tema: Å være til velsignelse.

Vi ser fram til å få undervisning av Roy om hvordan vi 
kan velsigne våre arbeidsplasser! Han har sagt: «Følgen-
de ord kan vi proklamere ut over våre hjem, steder og 
arbeidsplasser»:

Løft hodene dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, 
så herlighetens Konge kan komme inn. Hvem er denne 
herlighetens Konge? Herren, sterk og mektig, Herren, mektig 
i strid. Hærskarenes Herre, Han er herlighetens Konge!’ 
Salme 24.7-8 + 10b

Roy blir med 12-13 august. 14 august blir det generalfor-
samling og en liten tur på dagtid. På kvelden blir det fest 
med ekstra fokus på KFH Ung og MUY!

OBS! Møtet kan bli avlyst, eller til et digitalt alterna-
tiv p.g.a. covid 19.

18. OKTOBER 2020: Forbønnssøndag for helsetje-
nesten og helsepersonell Oppfording til menigheter 
og kristne organisasjoner! Vil du og din menighet være 
med å be? Inne på nettsiden vår kfhelse.no finner du 
mer informasjon om «Healthcare Sunday».

KFH-UNG: Følg med på Facebook: ungkfh og  
Instagram: ungkfh

MUY HELSE: Mange kristne ønsker å leve ut troen sin 
på arbeidsplassen, gjerne ved å følge gode bibelske ver-
dier, skape ekte fellesskap og søke Gud i arbeidshver-
dagen. Likevel kan dette ofte være krevende hvis en 
opplever at en står alene, har mye press og utfordringer 
eller har få kristne forbilder fra arbeidslivet.

Mentoring unge yrkesaktive Nasjonal, MUY, er en 
mentoring for ungt helsepersonell inkludert leger, syke-
pleiere, vernepleiere, farmasøyter, osv. Erfarne yrkesut-
øvere fra «helseverden», vil være veiledere.

Oppstart høsten 2020. Noen få ledige plasser, se 
muy.no eller kfh.no

GRATIS RETREAT FOR KFH-MEDLEMMER! 
Trenger du å reise bort for å hvile eller bruke tid i 
stillhet og bønn? Da er du velkommen til å låne leilighet 
i Haugesund uten at det koster deg noe. Her er alt du 
trenger av utstyr for en retreat i stillhet. Mat og drikke 
må du ordne selv. Ta kontakt på e-mail:  
kontakt@kfhelse.no
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