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Kjære medlemmer!
Guds fred til dykk alle. Håpar de har det
bra. Eg er glad for at de får eit blad no før
jol. De er i mine tankar når eg arbeider
med å setja opp artiklar, og prøver å finna gode bilde. Eg set pris på kvar enkelt
av dykk. Takk for forbønn, velvilje og gode
samtalar. Takk til dykk som har bidrege
med artiklar til dette nummeret, der de
deler sterke historiar om kva Gud har gjort
i liva dykkar!
Tenk at me har ein så god Gud, at Han
er interessert i liva våre, og vil hjelpa og
velsigna oss! Det er Han me ynskjer å peika på til våre pasientar og kollegaer. Det er
på grunn av Han at KFH fins! Minner om
mottoet vårt: «Dere er verdens lys. Dere
er jordens salt». Korleis kan me vera lys og
salt på ein god og rett måte?
Eg er takknemleg for dei Zoom-bønnemøta me har fått vore med på i løpet
av hausten, både blant norske, nordiske,
europeiske og til og med globalt. Det har
vore godt å sjå igjen dei me har brukt å
møta på dei ulike konferansane opp gjennom åra.
I januar vert den Europeiske bønneveka på zoom. Håpar de nyttar anledningen
til å bli med!
Ein av dei som eg møter på Zoom
nesten kvar veke, er Philippe Seguin frå
Israel. Han er ein brennande kristen, som
står i eit sterkt arbeid for kristent helsepersonell i Haifa og ellers i Israel. Eg vil
anbefala å lesa stykket han har skrive i
dette nummeret, der han samanliknar det
kristne fellesskapet med eit spindelvevnett. Dette fellesskapet er livsviktig. Det

hjelper oss mellom anna
til å bli bevart og å fungera som lys og salt.
Så får me berre håpa og be om at det
vert mogeleg å møta kvarandre på Landsmøtet me har planlagt på Storstua i august 2021. Tenk at me skal få besøk av Roy
Godwin og kona hans! Eg ser fram til at
han skal undervisa oss om korleis me kan
vera til velsigning for våre arbeidsplassar,
for det er det me ynskjer. Mi erfaring er
at det har gjort meg godt å velsigna mine
kollegaer og pasientar. Det har hjelpt meg
til å fokusera på det gode som då kan skje,
meir enn negative tankar om alt som ikkje
er etter Guds vilje. Eg fungerer bedre som
lys og salt hvis eg er positiv.
Kristina Berg Torskenæs har nyleg
besøkt Ffald-y-Brenin i Wales, der Roy
Godwin har vore leiar. I artikkelen sin om
det ho opplevde der, skriv ho litt om Roy
sin undervisning om korleis me kan vera
bærarar av Guds nærvær. Det vert me når
me brukar tid saman med Han i bønn og
tilbeding. Tenk på ordet "Hald dykk nær
til Gud, så skal Han halda seg nær til dykk"
Jakob 4.8. Resultat: Me vert salt med kraft
og lys som skin!
I Jesu Navn, vil eg velsigna dykk alle
med ei nydeleg og fredfull jolehelg! Om
den vert annleis i år, om nokon av oss må
vera åleine, så veit me at Jesus kom til oss!
Me veit at Han er nær! Me kan gå til Han,
be til Han og prata med Han under alle
forhold!

Helsing Anne Marit
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KFH-info
Feil ved utsendelse av sist
nyhetsbrev

Det oppstod dessverre noen feil på trykkeriet ved utsending av forrige nyhetsbrev.
Vi fikk tilbakemelding fra 2 av medlemmene om at de hadde fått to konvolutter limt
sammen. En av konvoluttene var også
tom. Dette førte til at noen av medlemmene ikke fikk nyhetsbrevet sitt i rett tid,
men ettersendt da vi fikk vite om feilen.
Karmøy Trykkeri beklager feilen. Hvis det
er flere som har opplevd samme feil, må
dere kontakte oss.

Mangel på e-mailadresser!

Hvis du ikke har fått tilsendt e-mail fra
KFH i det siste, kan det bety at vi ikke har
din e-mailadresse! Send den gjerne til oss
på kontakt@kfhelse.no

MUY

MUY- gjengen er i gang med digitale møter. De unge har fått hver sin mentor. Neste digitale møte med de unge og mentorene er 26. november.

KFH Ung

Bibelen sier til oss at vi er jordens salt.
Som helsepersonell er det derfor viktig
å bruke riktig mengde salt, og på riktig
måte. Salt renser og gir lenger holdbarhet
på mat. Når vi tenker på tjenesten vår, så
ønsker Jesus at vi skal være Hans hender
på arbeidsplassen. Gjennom våre hender
viser Jesus fram sin kjærlighet. Da kan pasienten oppleve helbredelse, trygghet og
glede. I Markus 9,50 står det skrevet: "Salt
er en god ting. Men hvis saltet mister sin
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kraft, hva vil dere så salte med? Ha salt i
dere selv, og hold fred med hverandre!"
Og i Kolosserne 4,6 blir vi minna på
å være vennlig: "La deres tale alltid være
vennlig, men krydret med salt, så dere
vet hvordan dere skal svare enhver". Men
husk : Ikke bruk for mye salt, fordi en saltkilde blir aldri en fersk vannkilde!" .
Søk opp "ungkfh" på Facebook eller
Instagram!

Hilsen Karin van Veen

Saline Prossess

"Hvordan formidle Jesu kjærlighet med
respekt, varsomhet og tillatelse?"
3 personer har dette året gjennomgått
kurset for ledere (digitalt). Be for veien
videre med Saline Prosess i Norge og Norden.

Åndelig omsorg

Kristina har hatt foredrag om åndelig omsorg på Gideon sitt årsmøte i september.
Det var stor interesse, og flere kjøpte hennes doktorgrad.

Styret i KFH ønsker dere alle
en velsignet julehøytid!

KFH- I NFO

Hilsen fra Ingrid
Økesveen
Ingrid er utdanna sykepleier og diakon.
Hun har brukt mye tid på å
besøke gamle på sykehjem,
der hun har vært til glede
og hjelp med sin sang og
sine andakter. De siste åra
har hun vært plaga med
alvorlig sykdom. Det er så
fint at Ingrid er blitt så bra
at hun selv kan skrive noen
ord til KFH-bladet. Dette er
gledelig, og et bønnesvar for
alle i KFH som har bedd for
henne!
Jeg har vært KFH-medlem i mange år, deltatt på KFH-landsmøter flere ganger og vært med i styret. Vi har
reist flere steder i Norge på Landsmøter.
Jeg har opplevd mye.
I fjor flytta jeg fra Gol til Gjøvik fordi
jeg ble pensjonist. Familien min bor rundt
Gjøvik, slik at jeg får mer kontakt med
dem, og det er veldig kjekt. Nå kan jeg
være med på KFH-møter i Gjøvik.
I vår ble jeg veldig syk og kom på sykehus, og senere til Haugtun Sykehjem. Jeg
var så syk at jeg trodde ikke jeg kom hjem
til leiligheten mer, men nå er jeg her. Jeg er
så frisk at jeg går turer hver dag.
To sykepleiere spurte om jeg ville synge og spille på Haugtun. Det var ingen
fremmede som kunne komme inn for å
spille der nå i coronatida. Der satt vi og
sang. En gammel dame, hun sang så fint.
Hun hadde vært pinsevenn, og hun kunne
alle sangene. Jeg tenker at Gud kan bruke

en om en er syk eller frisk. Jeg hadde ikke
spilt gitar på ca ett år, så jeg måtte øve litt.
For noen år siden var jeg pasient på
Rikshospitalet. Da var det mann som kjente meg og spurte om jeg ville
spille og synge en kveld. Det
var også så fantastisk å få lov
til det.
Du spør kanskje hva min
Gudstro har betydd i denne
tida. Ja, det er mye.
Jeg er veldig takknemlig
til Jesus for at jeg er blitt så
frisk som jeg er. Jeg går med
rullator nå. Jeg trodde ikke
jeg skulle kommet i leiligheten min igjen, men nå er jeg
her.
Jeg vil takke dere alle som var med og
ba for meg. Gud er god!

Ingrid Økesveen

Gratulerer, Sandra!
I oktober fylte Sandra Ingebregtsen 75
år. De fleste av våre
medlemmer kjenner
Sandra! Hun var vår
Senterleder gjennom
mange år. I tillegg
hadde hun ansvar for
økonomi og layout av
KFH-bladet.
I Jesu Navn vil vi velsigne Sandra med
mange gode år framover!
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Glimt fra «Healthcare Believers
Fellowship», Israel
Israel er hardt rammet av corona. Her
er utdrag fra Nyhetsbrevet til HBF, Israel. Stykket er skrevet av Philippe Seguin. Han er leder i HBF.
«For hvor to eller tre er samlet i Mitt
navn, der er Jeg midt iblant dem» (Matteus 18:20).

September 2020

Denne måneden møtte jeg helsearbeidere,
brødre, søstre, til og med pastorer som så
ut til å «hive etter pusten», og hjertet mitt
begynte å bli engstelig. Jeg tenkte: «Herre,
vi er i fare! Vi trenger deg, hva er løsningen? Hva vil du jeg skal gjøre? Hvordan
kan jeg hjelpe?».
Å ikke vite når Covid-19 vil ta slutt er
følelsesmessig vanskelig; det er mentalt
vanskelig. Når jeg skriver dette, er Israel
i lock-down. Ingen besøkende fra andre
nasjoner, ingen familiesammenkomster å
feire! Frustrasjon, sinne, motløshet, bekymring – alle disse følelsene oppleves til
og med av de troende, opptakten til at vi
kan bli angrepet av sjelefienden. Vi er slitne! Spesielt de helsearbeidere som er tilbake på 12-timers skift med mange uklare
forordninger og mye forvirring. Gjennom
dette prøver fienden å slite oss ut på det
åndelige og psykologiske området og frister oss til å bryte «løpet».
Spørsmålet virker klart for meg: Hvordan vil vi komme i mål? Hvordan vil vi
komme dit uten å svime av? Vil vi bestå
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utholdenhetsprøven og bli
frelst? («Fordi
lovløsheten
tar overhånd,
skal kjærligheten bli kald
hos
mange.
Men den som
holder ut til
enden skal bli
frelst», Matteus 24:12-13.)
En gang mens jeg var ute og kjørte, sa
radiostemmen: «Vet du hvordan og hvorfor edderkopper bygger nettet sitt? For å
gjøre motstand og leve!» Da jeg hørte det,
følte jeg at Herren talte til meg. Da jeg så
etter, oppdaget jeg hvordan edderkopper
bygger sitt nett, og det var nøkkelen til å
besvare spørsmålet mitt! Det finnes mange forskjellige typer edderkopper, mange
av dem har forskjellige teknikker, men
de fleste bygger nettet for å beskytte seg
og som en felle for å fange sitt «daglige
brød»! Hvordan de bygger nettet stod for
meg som et vakkert bilde som inneholdt
løsningen for oss.
Edderkoppen produserer ulike typer
«silke», og hver type silke har sitt eget
bruksområde. Noen edderkopper har den
fantastiske evnen til å sprute ut silken 25
meter, og få den til å feste seg til et tre, en
vegg eller en annen overflate. Hvert nett
begynner med en enkelt tråd, som dan-

I S RA EL

ner grunnlaget for resten av strukturen.
Edderkoppen vil i fortsettelsen skille ut
en annen silke og gå frem og tilbake langs
den første tråden og arbeide for å styrke
den. Fra denne hovedtråden vil den skille
ut en ny tråd som sprutes eller skapes for å
«danse» i vinden til den kommer borti noe
å klebe seg til.
Fra disse trådene vil nettet bygges fra
det ene kontaktpunkt til et nytt kontaktpunkt. Deretter, ved å bruke mer klebrige tråder, blir alle hovedtrådene koblet
sammen for å bygge et sterkt nett: edderkoppnettet!
Hva har dette med oss å gjøre i prøvelsene våre, i vår nåværende utholdenhetsprøve? I våre dager bruker vi begrepet
«nett» eller «nettverk» for å snakke om
forbindelser mellom mennesker. Det er

løsningen Gud har gitt oss i sin visdom i
denne tiden. Bygg dine nett! Få kontakt
med andre! Det haster, det er veldig presserende! Ikke isolér deg. Sjelefienden ønsker å isolere oss, rett og slett «sperre oss
inne».
Kanskje blir du fristet til å vente på at
andre skal bygge et nett for deg? Ikke vent!
STÅ OPP og begynn å sende ut silken! Den
første tråden du må etablere eller konsolidere er tråden som forbinder deg direkte
til Guds trone i himmelen! Denne forbindelsen må styrkes DAGLIG.
La oss sende ut flere rammetråder fra
denne første hovedtråden til de i nærheten eller til et kontaktpunkt som vi kan
nå. Ring, Zoom, nå ut til andre. Kontakt
andre og styrke nettet ditt. Omgi deg med
mennesker som trofast ber for deg og som
7

du trofast ber for. Hvis du ikke har et kontaktpunkt der du kan feste silketråden din,
send den ut i luften i konstant bønn, i tro
på at Ånden (Ruach) hjelper deg til å finne
kontakter. Hvis Herrens Ånd har satt deg i
kontakt med noen, beholder du kontakten.
Styrk kommunikasjonslinjen. Arbeid med
å befeste den forbindelsen. Ikke overgi eller bryte den! «Lim» den sammen. Bestem
deg for å møtes regelmessig for å be. Hvis
en kontakt er kuttet eller blokkert (for eksempel ved motstand eller ved nag), må
du nå ut og fornye «tråden»!
Forkynn Ordet og tilbe Gud sammen.
Der to eller tre møtes i Yeshua sitt navn,
har du et nett! (Kontakt vårt kontor om du
trenger hjelp til å danne «bønnetrioer».)
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Her er poenget: For oss er dette en utholdenhetsprøve, – ikke en sprint. Det er
ikke et spørsmål om hvem som begynner,
men heller hvem som fortsetter å løpe.
Akkurat nå lever vi alle gjennom en tid
som ingen av oss noen gang har opplevd
før. Folk lider på grunn av avstand, atskillelse og ensomhet, og det er så mange
ubesvarte spørsmål: Når vil dette ta slutt?
Hvordan vil det ende? Vil det noen gang
bli slutt? Hva vil skje med landet vårt? Vår
økonomi? Kan vi ha tro på våre ledere? Det
er vanskelig følelsesmessig, og det er vanskelig mentalt. Ingen er upåvirket av det vi
går gjennom. Vi er slitne, og det er akkurat
på dette stadiet Satan har en hel liste med
fristelser for å få oss til å bryte løpet! Han

vil prøve å trette oss ut, og utmatte oss
slik at det blir lett for ham «å stjele og drepe og ødelegge». Men Yeshua har kommet
for at vi «skal ha liv, og det i overflod». Og
det vil være slik hvis vi holder sammen!
Mens jeg skrev dette, sendte vår kontaktperson ved Sheba Tel-Hashomer Hospital (Tel Aviv-distrikt) disse ordene: «Ta
din tilflukt i det åndelige riket ved å be,
og når du er kommet i det åndelige riket,
overtar Gud kampene dine. Ikke bekjemp
fienden i hans komfortsone, bytt kampfelt
og la Gud ta ansvaret gjennom din oppriktige bønn. Du vil være sikret en ren seier.
Be uten opphold!».
Helsepersonell og våre HBF-tilhengere, bli med i vårt HBF-nettverk, våre

HBF-grupper, vår HBF-partnerskapsordning og vårt HBF-fellesskap! Vi slutter
ikke å be for deg, og ber om at «dere må
bli fylt med kunnskap om Hans vilje i all
visdom og åndelig forstand, at dere kan
vandre verdig for Herren og fullt ut være
til behag for Ham, ved at dere bærer frukt
i all god gjerning og vokser i erkjennelse av
Gud, så dere blir styrket med all kraft etter
Hans herlighets makt, til all UTHOLDENHET og tålmodighet med glede, så dere
takker vår Far, som har gjort oss i stand til
å få del i de helliges arv i lyset (Kol. 1: 9-12)

Philippe Seguin,
oversatt av Mike Adams
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Gode minner fra mitt besøk på
Ffald-y-Brenin i Wales av Kristina Berg Torskenæs
Etter lang kjøring på Wales krokete og
smale veier med min røde leiebil, en Suzuki, kom vi frem til Ffald-y-Brenin. Dessverre litt for seint for morgensamlingen.
Selve plassen ligger høyt i landskapet med
utsikt i alle retninger. Vi ble tatt godt imot
og vist rundt av en engasjert medarbeider. Ffald-y-Brenin er et retreatsenter,
der Roy Godwin har vært leder. Han har
skrevet bøker om alt det fantastiske Gud
gjør der, hvordan mennesker blir forvandlet, satt fri og helbredet og frelst. De som
går tur i området, stopper opp og lurer på
hva dette er for et sted, de opplever noe
spesielt. De blir invitert og vist rundt av
medarbeidere, og tatt med til kapellet. Der
blir de spurt om de ønsker å bli velsignet.
Ingen sier nei til det, og så møter Gud dem
med sitt nærvær. Da trekker medarbeiderne seg ofte tilbake, slik at personene skal
få en egen opplevelse av Gud. Vi ble også
velsignet der i kapellet, hvordan var det,
lurer dere på?
Jo, da vi så bygningene, opplevde jeg
en fred og en ro som føltes som et sterkt
Guds nærvær. Det var spennende å gå
rundt. Der var folk fra ulike plasser, noen
alene og andre i samtale med hverandre.
Alle smilte og så fornøyde ut. På ettermiddagen var det en samling, og da hadde
vi anledning å være med. Da leste vi alle
sammen fra en folder med bønner, og sang
og bad. Det var enkelt, og alle kunne være
delaktige. Min kollega dro morgenen etter, og jeg var alene igjen. Jeg gikk rundt
10

Det store korset på Ffald-y-Brenin

og bare gledet meg over stillheten og den
vakre plassen med blomster og vann som
rant i en liten bekk. Jeg gikk til det store
korset som jeg hadde lest om, hvor mennesker ble berørt av Guds kraft, og fikk
oppleve befrielse og frelse. Det er nok
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mange ting som er blitt lagt ned ved korset. Jeg satte meg i gresset og følte jeg var
i Guds nærvær. Jeg tenkte på om det var
noe jeg skulle legge fra meg?
Jeg var så heldig at jeg hadde anledning å være med på undervisning med Roy
Godwin på video, ettersom han og Daphne var i Norge akkurat da. Det var godt å
sitte ned og ta del i undervisningsopplegget. Det handlet om hvordan vi er kalt ikke
bare til å be, slik vi gjør i KFH, men også å
velsigne. Han henviste til Bibelen, der Gud
taler til Israel i 2. Mos. 18.6 at de skal være
et kongerike av prester, og det samme leser vi i Det nye testamentet fra 1. Pet. 2.
5,9. Der står det at vi skal bli oppbygd til et
hellig presteskap.
Hva gjorde presten, og hva er vi også
kalt til å gjøre? Presten skal være i Guds
nærvær, bære nærværet med seg og velsigne i Herrens navn (5. Mos.10.8). Her
forteller Gud Moses hvordan de skal vel-

signe i Herrens navn (4. Mos. 6. 25-27),
slik velsignet Aron folket. Slik kan vi også
velsigne, og det har de praktisert her på
Ffald-y-Brenin. Jeg har vært med å øve på
å velsigne. Det er så lett å be i stedet at
Gud skal velsigne, men her står at vi skal
velsigne. Så la oss gjøre det... hvem vil ikke
bli velsignet? Her har de opplevd at dette
åpner opp på en ny måte mennesker sine
hjerter. Det var godt for mig å være med
på dette, og møte menneskene der.
Jeg gjorde flere vandringer til det store
korset!
Det var sommer i juli, og der var mange sommerfugler. For mange mennesker
oppleves de som vakre, og de forteller om
frihet. For meg, som har vokst opp med en
fobi for disse vakre skapninger, ble det litt
mye. Ja, Gud har gjort et verk i meg av befrielse fra fobien tidligere, men så har jeg
ikke fulgt opp med å takke Gud for dem
og lære å kjenne de flotte sommerfugle11

ne. Gud viste meg at jeg må bryte vanens
makt, og da er jeg fri.
Sommerfugler var lett å unngå, jeg visste hvordan, hadde lært det gjennom mange år. Det var lett å falle tilbake til gamle
vaner, så de siste årene har jeg ikke jobbet
med å bryte vanens makt over resten av
fobien. Jeg har i stedet spurt om hjelp hvis
en sommerfugl kom inn i huset, ute har
det gått greit å unngå dem. Dette er litt
bakgrunn for det jeg opplevde nå på Ffaldy-Brenin. Her var jeg for å oppleve Guds
nærvær, for å hente ny inspirasjon og hvile, og her var sommerfugler i mengder. Jeg
har alltid rygget for dem, gått en annen
vei, ikke gått over felt og åpne plasser med
blomster, der det har vært mye av dem. Da
har jeg gått på asfalten, der jeg lettere kunne komme unna. Jeg tenkte hva gjør jeg
nå? Jeg bare følte at jeg ikke ville være den
som rygger lenger, så jeg tok sjalet mitt, og
så gikk jeg på tur over de fantastisk vakre
viddene rundt Ffald-y-Brenin og med korset som rikt merke. Jeg brukte sjalet mitt
til å vifte med, så sommerfuglene ikke
skulle komme på meg, jeg håpte ingen så
meg. Så gikk jeg uten å rygge for de små
sommerfuglene, jeg sang og bad for meg
selv.... Jeg kom frem til korset, og der ble
jeg sittende. Det var seier for meg.
Så tenkte jeg at en gang seier, ja, men
nå må jeg gå runde nummer to, og det
gjorde jeg. Jeg var fast bestemt på at jeg
rygger ikke lenger for de små, som antagelig ikke er ute etter meg. Jeg kom meg
gjennom denne turen også, og ble sittende
på en benk ikke langt fra korset. Der kom
jeg i samtale med en dame og fikk oppmuntret henne at Gud hører når vi søker
han av et oppriktig hjerte. Jeg gikk en tur
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Kapellet på Ffald-y-Brenin

til kapellet, og satt der i stillhet og opplevde Guds nærvær. Det var godt for meg.
Jeg fikk også snakket med en ung gutt
som var der for å oppleve Gud, og ta med
seg sterke opplevelser som andre hadde
fortalt han. Han var frustrert, og visste
ikke om Gud brydde seg om han. Det var
godt å få være den som formidlet håp og
tro i hans situasjon.
Menneskene som var der, så hverandre
og vi smilte og sa gode ord til hverandre.
Jeg ble invitert på kveldsmat til et par fra
Irland, og fikk dele fellesskap ved målti-

det. Det ble en god opplevelse for meg.
Min siste dag der var fredag, og den dagen
på morgensamlingen så velsignet vi all
marken rundt omkring og bad for nabolaget sammen. Så ble alle vi som skulle reise
videre den dagen også velsignet. Det var
så fint å oppleve det fellesskap som oppstod, mest uten ord, men med en omsorg
og kjærlighet som var ekte. Folk som jeg
ikke hadde sagt et ord til, takket meg og sa
at jeg hadde vært til velsignelse for dem.
Jeg ble velsignet og var takknemlig for å
være der.

Så lurer du, hvordan gikk det med
sommerfuglene? Ja, det skal jeg fortelle
at jeg rygger ikke lenger for dem og velger en annen vei. Men jeg vil ikke ha dem
innendørs, det vil sikkert ikke dere heller.
De har best av å være utendørs. Jeg trengte disse dagene til hvile og rekreasjon og
Guds nærvær, og vil gjerne dra tilbake i
fremtiden.
Guds velsignelse ønsker jeg dere alle!

Hilsen fra Kristina
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Ut på tur – aldri sur av Eli Augestad Vikdal
Ja, vi har eit slikt ordtak.
No skal eg prøva å skriva kva som vidare
hende meg, etter eg hadde vore på «helbredelsesskole» i Kristiansand. ( Fortsetting frå forrige nr. )
Eg trefte ei hyggeleg dame frå Kristiansand på «helbredelsesskolen». Ho kom
bort til meg ein dag og sa at eg skulle på
Kvinnekonferansen det året, og at eg skulle bu hos henne. (år 2009). Eg protesterte
litt, for eg hadde ikkje tenkt i dei banar.
Ikkje visste eg om eg fortsatt var sjukemeld, eller hadde fri heller. Kvinnekonferansen skulle vera i oktober, i Sørlandshallen.
Etterkvart såg eg at eg kunne reisa dit.
Min yngste son har ein genfeil. Han hadde haustferie nett den veka konferansen
skulle vera, og skulle på avlastning i Hattfjelldal.
Før han reiste dit, var vi på besøk til ein
familie, der mannen i heimen arbeidde på
«Arbor» i Hattfjelldal. Plutselig seier han
at han har dagvakt på mandagen. Eg høyrde det, og lurte på om ikkje han då kunne
henta guten min med seg heimatt, så eg
slapp køyra til Hattfjelldal etter 19 timar
på NSB. Det blei klarert.
Glad og forventningsfull reiste eg til
Kristiansand igjen. 2500 kvinner var samla
i Sørlandshallen. Det var berre heilt vidunderleg å få «bada» i Herrens nærleik.
Kan anbefalast på det varmaste. Eg gjekk
ofte fram til forbønn, også den siste kvelden. Eg kom fram til to hyggelege damer,
som spurde kva eg ville be om. Brått høyr14

de eg meg sjølv seia: «At eg må bli meir
audmjuk, og få sjå Guds storheit over livet
mitt». Det var litt av ei bønn sa desse to
damene. Eg var einig i det. Det kom like
uventa på meg, som på dei. Dei bad for
meg. Eg kjende ei djup glede inni meg.
Neste dag var konferansen over. Eg tok
toget heimover att, ettermiddagstoget frå
Kristiansand til Oslo, og nattoget derifrå
til Trondheim. Skulle så vidare med dagtoget heim til Mosjøen.
Eg var heilt «salig» på innsida, og sat
der og priste Vår Herre!! På nattoget hadde
eg sitjeplass. Eg vakna med jubel inni meg
litt før kl 06, gjekk på toalettet ein tur, for
så å sove litt meir. Eg sa i det eg reiste meg:
«Velkommen til meg, Heilage Ande.» Toget var i rute, og skulle vera i Trondheim
kl. 06.55. Eg sov godt, men vakna brått kl.
07.10 av at ein konduktør kom springande
inn i kupèen for å sjå om alle hadde gått

av toget, for dei skulle køyra vognene bort.
Eg reiste meg opp, og kjende meg uvel.
Ingen folk å sjå nokon stad. For å koma
meg vidare nordover, måtte eg byta plattform. Eg eigde ingen krefter…. Eg bad Jesus hjelpa meg… Eg kaldsveitta, var uvel,
og oppå hovudet kjendest det ut som eg
hadde ei stor blokk av tørris. Den var i
oppløysing… kjende kulde strøyma ned
rundt heile hovudet.
Eg fekk krefter til å gå bort til nedgangen for å byta plattform. Midt i bakken der
var det som om nokon slo meg med knyttneven i brystet, og eg fekk ufrivillig luftavgang. Eg ropte ut: «Jesus, er eg så dårleg ?
No må du hjelpa meg ned her!»
Eg fekk krefter. Eg hadde ingen smerter, var berre urven og uvel.
Då eg kom ned i underetasjen, var det
ikkje rekkverk der, så eg måtte halda meg
fast mellom fugene i mursteinane på veggen. Slik stod eg og hyperventilerte. Det
var ikkje eitt menneske å sjå. Mens eg stod
slik, kom det eit mykje sterkare slag i brystet, ein kraftigare knyttneve. Eg kjente at
resten av lufta gjekk ut av meg, og eg ropte
ut: «Jesus, er det her du vil eg skal dø? Er
det her folk skal finna meg? NEI!! Eg har
ein son som treng meg! No gir du meg dei
kreftene eg treng for å koma bort til rekkverket, slik at eg kan gå opp til plattforma
der toget skal gå frå!»
Dette var inga bønn, men ein ORDRE!
Eg fekk krefter, og kom meg bort dit.
Starta med å gå oppover… Hyperventilerte
for kvart skritt… Hadde med meg ryggsekk
med PC og masse bøker. Kurs materiell,
skulle vera «effektiv» på togturen…. Ein
trillekoffert med klær, og bøker eg hadde
kjøpt på stand…

Då eg var midt oppe i bakken, var det
ein mann eg kjente, som såg ned og oppdaga meg. Han kom ned og ropte ut, «Eli,
er du dårleg? Du må på legevakta.» Eg protesterte. Eg skulle med toget!
Litt etter kom ei ung jente og sa ho
var sjukepleiar, og «du treng lege», borte
var ho. Så dukka det opp ein mann frå stasjonsområdet med ein elektrisk rullestol.
Han hadde bestilt sjukebil, og eg skulle
til legevakta. Ei anna kom med bagasjen
min, så eg fekk alt med meg, og til St.Olavs
Hospital bar det. Ho som bar bagasjen
min, hadde også vore på Kvinnekonferansen, så vi to prisa Herren for det vi hadde
fått oppleva der. Eg undra meg over at ein
så fin konferanse skulle avsluttast på ein
slik måte.
I sjukebilen ringde ei venninne til meg
og spurde om eg var i live. Ho var blitt
vekkt kl. 06.55 av at ho måtte be for meg.
Ho var oppkava og urolig. Eg bekrefta at eg
levde, og at eg skulle ringja henne seinare.
På sjukehuset hagla diagnosane rundt
meg. Angina var det fyrste, men eg sa: «det
må vera noko dei døyr av, det eg har fått.»
Masse blodprøvar vart tekne, og etterkvart meinte dei eg hadde fått hjerteinfarkt. Eg hadde utslag på infarktstatus,
men dei ville ha meg i CT thorax for å vera
sikre.
Eg kom dit og fekk tatt bilde. Etterpå
fekk eg korridorplass på ein hjerteavdeling. Ein lege kom og fortalde det eg allereie visste så langt, og at CT thorax skulle
takast. Eg kunne då seia at det var teke,
ho kunne berre sjå etter på dataen. Ho for
bort på vaktrommet, kom tilbake etter litt,
og hadde då skifta farge i ansiktet. Ho var
grå-gusten, og alvorlig.
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Ho sa: «Eg har to nyheiter til deg, ein
god og ein dårlig. Du har ikkje hjerteinfarkt, men du har fått emboli i begge lungene, og du skulle vore død.»
«Det veit eg», var mitt svar. Brått dukka bønna eg hadde bedt i Kristiansand opp
for meg, der eg bad om å bli meir audmjuk,
og å få sjå Guds storheit over livet mitt! Eg
fortalde henne korhen eg hadde vore og
kva eg hadde bedt om. «Ja, du seier noko»,
var hennar svar.
Vidare fortalde ho at trykket hadde
vore så stort når desse proppane kom, at
hjerta var blitt knust, og lungene var heilt
blokkerte. Ingen kan leva med dette, var
hennar kommentar, og at dette var grunnen til utslaget på infarktstatusen. «Javel», svara eg, «då er vel dette eit Guds
under då?» «Ja», svara ho.
Eg fekk eit ord då eg var der, det står i
Salme 118, 17f: «Eg skal ikkje døy, men leva
og fortelja om Herrens gjerningar. Hardt
har Herren tukta meg, men han overgav
meg ikkje til døden.»
Om kvelden kom ein kandidat og lurte
på om eg hadde det bra. Eg bekrefta det,
men at det var litt tungt å puste av og til.
Ho henta overlegen, som flytta meg til
Intensivavdelinga. Hans kommentar var:
«Ligg du her? Du må ha overvåking!» Mitt
svar var: « Ja sjølvsagt, eg er jo Kongsdatter!»
Eg blei flytta til Intensiven, der det
dagen etter kom ein kardiolog og skulle ta
ekko av hjerta. Han blei meir og meir «rar»
der han sat og såg på dataen og alle instrumenta eg var kopla til. Eg spurde om det
var noko gale? Han såg på meg, og sa han
såg alt som var gale, men at hjerta slo som
om ingenting var hendt, og at lungene fekk
16

optimalt med blod. Alle prøvane ellers var
også heilt fine. Han forstod ingenting! OK,
var mitt svar, då får vi vel kalle dette også
for eit Guds under. Han berre såg på meg,
rygga ut, og eg såg ikkje den karen meir.
Eg var på sjukehuset i 12 dagar. Eg lurte
på om eg skulle reisa med NSB heimover
att, til det var svaret: «Du skal ha ambulansefly» «Ja, så klart, svara eg, eg er jo
Kongsdatter!» Då eg kom på flyplassen,
lurte eg på korhen den raude løparen var,
ambulansefolka svara: «du får nøya deg
med at Vår Herre har spylt!» Inne på flyet
lurte dei på korhen pasienten var, ambulanse folka svara: «Ho er friskare enn oss».
Eg blei sendt til Vefsn sykehus i Mosjøen,
men der fekk eg ikkje vera meir enn ei natt.
Med-pasientane på St.Olav lurte på kva
som feilte meg, og kor lenge eg skulle vera
på sjukehuset. Mitt svar var: «så lenge Vår
Herre vil ha meg her» Det verset eg fekk,
Salme 118, 17f: «Eg skal ikkje døy, men leva
og fortelja om Herrens gjerningar. Hardt
har Herren tukta meg, men han overgav
meg ikkje til døden.», dukka stadig opp i
tankane mine.
Eg brukte Marevan i eitt år etter dette.
Eg skulle så testast om eg mangla S og C
proteinet i blodet, slik som fleire i familien min gjer. (Desse er viktige for koaguleringa i blodet). Eg mangla ikkje desse. Då
eg kom til fastlegen min, fortalde han at
han hadde snakka med ein professor på
St.Olavs Hospital. Han fortalde at eg sjølv
kunne velje om eg ville stå på Marevan vidare. Eg blei undrande til dette, og sa NEI!
Han ville også «forske» på kvifor eg ikkje
døydde då eg fekk desse blodproppane,
for eg var den einaste i landet som hadde
overlevt dette. Eg syntest det var ein glim-

rande idè, og svara: «Svar på det de lurer
på, vil de finne i Bibelboka vår» Legen blei
mållaus. Har ikkje høyrt meir om denne
forskinga.
Grunnen til at eg er så detaljert i det
eg skriv, er at eg vil belysa at det er Guds
finger, som er med i alle ting.
Ingen ting skjer uten Hans storheit er
tilstades. Hans ord er sant, og Han set det
i verk.
Han visste på førehand at alt dette skulle skje, difor slapp eg henta guten
min i Hattfjelldal. Vår Herre sytte for den

transporten, alt før eg reiste sørover!
Han er der for oss heile tida, for oss
som set vår lit til Han, om vi ser etter!!
Salme 91 er min salme. LES den… Hans
trufastheit er vårt skjold og vårt vern!!
Halleluja!!
Eg vil berre opphøgja Herrens mektige
navn!

Med helsing frå
Eli Augestad Vikdal
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Hilsen fra bønnekoordinator
Kjære dere alle! I dag vil jeg dele med dere
noen tanker jeg har hatt den siste tiden om
det å kjenne Gud og være kjent av Ham.
Det blir mange bibelhenvisninger, og dere
kan bruke det til et lite bibelstudium.
At Gud kjenner oss allerede fra før vi
ble født står det bl.a. i Jer.1,5: «Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før
du ble født helliget jeg deg; til profet for
folkene satte jeg deg».
På samme måte kjente også Jesus
menneskenes tanker og «svarte» dem på
spørsmål som de bare hadde tenkt (Jfr.
Luk. 7,39 og Matt. 9,4).
Natanael, en mann som Filip førte til
Jesus, fikk erfare at Jesus hadde sett ham
allerede før han traff ham (Joh. 1,47) Dette
ble så sterkt for Natanael, at han utbryter:» Rabbi, du er Guds sønn, Du er Israels
konge!»
Selv om det som Bibelen forteller om,
hendte for mer enn 2000 år siden, gjelder det fortsatt. Gud ser oss allerede fra
vi er et foster i mors liv. Han teller hvert
hårstrå vi har på hodet og han kjenner våre
tanker (Jfr. Salme 139 og Matt. 10,30).
Men hvordan kan vi lære Ham å kjenne?
Vi kan vite litt om Ham ved å se på alt
som er skapt. Selv synes jeg det er fantastisk se på stjernehimmelen. Men for mange mennesker føles Gud like fjern som
stjernene under himmelen.
Hvordan kan Han komme nær?
Han kom en gang nær(fysisk) da han
sendte sin Sønn Jesus Kristus til jorda.
Jesus gikk omkring og gjorde godt. Talte
ord fra Gud, helbredet syke og satte men18

neskene fri fra mange slags plager, tilgav
synder og reiste menneskene opp igjen.
Til slutt døde han på korset og sto opp
igjen for å gjøre soning for alle store og
små synder som menneskene har gjort.
Og invitasjonene var, og er fortsatt: Kom!
«Om deres synder er som purpur, skal de
de bli hvite som snø. Om de er røde som
skarlagen, skal de bli hvite som ull» Jes.
1,18. Jesus vil gi oss en ny ånd i hjertet, -en
Ånd som ønsker å gjøre Guds vilje (Esekiel
11,19).
Vi kan ikke se Jesus, men vi har Ordet
hans. Slik som et frø blir åpenbart når det
kommer i dyp jorda og får regn, vil også
Guds Ord åpenbares i oss når vi tar imot
det.
Å ta imot Jesus er starten på en vandring, der vi lærer Gud å kjenne. Heldigvis
er det slik at vi kan få kjenne og merke at
den Hellige Ånd bor i hjertet vårt. Om det
skal være stunder vi ikke merker det, så
må vi allikevel holde fast på troen. Men
det er viktig å gi troen næring ved å være
sammen med Gud i Ordet og bønn, fellesskap og å dele nattverden. Selv er jeg veldig glad i dette nattverdfellesskapet.
Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt
oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord
han vokter (Salme 100,3)
Jesus sier:» Jeg er den gode hyrde. Jeg
kjenner mine og mine kjenner meg». (Joh.
10,14)
Må vi alle holde oss nær til Hyrden,
slik at vi lærer ham å kjenne, og klarer å
kjenne hans røst blant alle røster.
Hva har dette med KFH å gjøre. Jeg vil

si at det er selve grunnvollen. Vi kan lære
mye om viktigheten av å være lys og salt,
og om åndelig omsorg, men hvis ikke livet
vårt er preget av vårt kjennskap og fellesskap med Gud, så blir det bare tomme ord.
La oss lære å kjenne Herren,
La oss jage etter å kjenne ham!
Han kommer like visst som lyset om
morgenen.
Han komme til oss som regnet,
lik vårregn som væter jorden (Hos 6,3)

Takke for, og be om/for:

• Les og be for deg selv og andre
Efeserne 1,17-19a
• At Gud sendte Jesus til jorden for å
frelse oss, og gi oss lys og håp !
• Alt Gud har gjort for oss (tenk på/
takk også for alt han har gjort for deg
• At pasienter og pleietrengende skal
merke Guds nærvær, og kjenne Jesus
gjennom deg og/eller andre kristne
helsearbeidere (be konkret for en
eller to)
• For alle ensomme og de som er i nød
(be Gud minne deg på noen du kan
besøke eller invitere hjem)
• For alle i landet vårt, som på ulik
måte er ramma av Covid19
• For den Europeiske bønneuken på
zoom i januar 2021
• For Landsmøtet 2021
• For Valgkomiteen, at de finner valgkandidater til nytt styre

En krybbe var vuggen
En krybbe var vuggen som ventet ham her,
Det lille barn Jesus vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
Det lille barn Jesus, på leie av strå.
Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror.
Han kom fra Guds himmel,
Gud selv var han lik,
Men Jesus ble fattig og jeg er blitt rik.
Fra krybben til korset gikk veien for deg,
Slik åpne du porten til himlen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
Så alle kan samles i himlen hos deg!

Jeg ønsker dere alle en velsignet førjulstid!

Med vennlig hilsen Sigrun
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Returadresse
Kristen Forening for Helsepersonell
Hegdehaugsveien 5A
0352 Oslo
Tlf.: 22 69 44 51

Hva skjer fremover?
EUROPEISK BØNNEUKE PÅ
ZOOM 4.-6. JANUAR 2021

Kjære medlemmer- benytt anledningen
til å bli med uten å måtte reise!
Kanskje det kan bli med mange fra
KFH? Dere unge er spesielt invitert! Ta
kontakt på kontakt@kfhelse.no innen
20. desember om du vil være med!

BØNNESAMLINGER PÅ ZOOM
VÅREN 2021

• KFH-samling på norsk: En eller to
ganger pr mnd kl 17.30-18.30.
• Europeisk bønnesamling på
engelsk: 4. tirsdag i måneden kl
16-17.30.
• Global bønnesamling på engelsk:
1. tirsdag i måneden kl 16-17.30.

Forandringer kan skje underveis. Velkommen til fellesskap og bønn på zoom!
Ta kontakt på kontakt@kfhelse.no om
du er interessert!

LANDSMØTET 12.-15. AUGUST 2021

På Storstua, Røyken. Roy Godwin blir
hovudtaler.
Tema: Å være til velsignelse.
Vi håper og ber om at vi skal kunne møtes fysisk til da.
Mer informasjon på nettsiden
kfhelse.no

Må det nye året være fylt av
fremtid og håp!

