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MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

EUROPEISK BØNNEVEKE
PÅ ZOOM 4. – 6. JANUAR
Tema: Lat dei reisa ein heilagdom for meg, så vil eg bu
midt iblant dei. 2. Mos. 25.8
Bibelverset er tatt ut frå historien om då Moses og folket fekk beskjed om å byggja Tabernaklet. Herren lengta
etter å koma nær sitt folk då. Han lengtar etter det i dag,
også på sjukehus og institusjonar gjennom helsepersonell som tilhøyrer Han. Dette fekk vi undervisning om på
bønneveka, i tillegg til at vi ba for ulike tema.
Sjå her kva 2 av dei 9 norske som var med på delar av
samlingane, skriv:
«Det var inspirerande og kjekt å få oppleva den iveren
og gløden det er i dette bønnenettverket. Eg anbefaler
fleire å delta på dei Europeiske Zoom møta, som er
kvar 4. tirsdag i månaden.» 
Eli
«Då helsearbeidarar frå ulike land stråla av gjensynsglede, blei eg berørt.Undervisninga om Guds herlege,
heilage nærvær i helsesektoren inspirerer, og utruster
oss. Takk, Abba!» 
Liv Reidun
Vi kjem på ulike måtar til å ha fokus på Guds nærvær i
løpet av neste halvår:
• 17. mars og 21. april kl. 19-20.30: Norske Zoomsamlingar, der vi lyttar til undervisning frå bønneveka.
Påfølgande samtale.
• Kvar 4. tirsdag i månaden: Europeisk bønnesamling
på zoom kl 18-19 (tidlegare kl 16).
• 24. april kl 10-17: Inspirasjonsdag frå Danmark med
Anne de Leyser frå Ffald-y-Brenin. Det er muleg å
vera med via Facebook, Zoom eller YouTube.
• 12. - 15. august. KFH Landsmøte med besøk av Roy og
Daphne Godwin.
For meir info: Sjå nettsida kfhelse.no

VI HAR BLITT KALT
Ved Guds nåde har vi blitt rik på alt, rik på all kunnskap
og på nådegaver.
Jesus er trofast, sammen med Han har vi blitt kalt
til tjeneste i samfunnet, vi har blitt kalt til å spre glede og Budskapet. Vi har blitt kalt til å skape relasjoner
med hverandre, slik skal vi ha det samme sinn og samme
overbevisning.
Jesus sier i Apgj .1:8: «Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg
i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens
ende.»
Som «Frontline Workers» møter vi mange forskjellige mennesker som kanskje ikke kjenner Jesus, og som er
i en krise. Derfor må vi være frimodige til å utføre kallet
vårt til å være Jesus vitne på arbeidsplassen vår. Fordi
hvor vi befinner oss, er vårt Jerusalem.
I Matt. 28:18-19 sier Jesus: «Meg er gitt alt makt i himmelen
og på jorden, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.»
I Joh. 10:11 sier Jesus: «Jeg er den gode hyrde. Den gode
hyrde gir sitt liv for sauene, men en leiekar, en som ikke eier
sauene. Når han ser ulven kommer, forlater han sauene og
flykter, og ulven kaster seg over sauene og sprer dem, fordi en
leiekar har ikke omsorg.»
Derfor er det svært viktig at vi står nær Jesus og blir i
Ham, slik at Jesus kan være til hjelp og forme oss til å
være både en god disippel, leder eller hyrde.
KFH er tilknyttet HCFI (Healthcare Christian Fellowship International). Budskapet til HCFI er å disippelgjøre, og å være en god leder som bygger relasjoner.
Relasjoner helbreder og gir god helse og livskvalitet.
Jesus ønsker å være i relasjon med oss, og at vi har gode
sunne relasjoner med hverandre.
Å ha gode relasjoner med dine pasienter er helsebringende og skaper glede. Derfor ønsker vi i KFH å bruke ressurser til å skape relasjoner med våre medlemmer
i form av samtaler, møte, kursing, eller et hyggelig spontant besøk.
Vi ser frem til en ny tid som kommer, og er takknemlig for relasjoner mellom hverandre på tvers.

Karin Van Veen
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Og håpet skuffer ikke, for Guds
k jærlighet er utøst i våre hjerter ved
Den hellige ånd som han har gitt oss.
Rom 5,5

HILSEN FRA BØNNEKOORDINATOR
Den første uka i januar 2021 var det Europeisk bønneuke
på zoom. Bønneuken skulle opprinnelig være i Sveits,
men det ble nå mulighet for å være med, selv om du satt
i din egen stue.
Jeg vil si at det først og fremst var oppmuntrende å
se alle sammen og kjenne på fellesskapet på tvers av landegrensene. Her var det mennesker med ulike uttrykk
og utseende, men som hadde det til felles at de ønsket
at Jesus skal prege dem, slik at de kunne få være lys på
arbeidsplassen sin.
Det ble delt vitnesbyrd om hvordan Gud grep inn
på ulike måter da de ba til Ham. Vi ble oppmuntret til å
være bevisste på å regne med, og å søke Gud i alt vi står i,
og der vi er. Spør hva Han vil gjøre ut av den situasjonen
du er i! Vit at Han kan gjøre uendelig mer enn det du ber
om og forstår. (Jfr. Ef. 3.20-21 Vær stille og vent på Hans
time.
Ikke minst var det godt å lytte til den stille lovsangen
til Greg Leavers. Fint å kunne synge med også (sangene
var tekstet)!
• Be om at vi ikke må bli motløse, men får kraft og
kjærlighets ånd!

• Be om at kristne helsearbeidere kan få vandre i ferdiglagte gjerninger, og å få være preget av Jesus!
• Be for helseinstitusjonene der du bor, -at varme og
omsorg må prege institusjonene!
• Be for KFH sitt landsmøte i Røyken 12.-15. august, og
for valgkomiteens arbeid.
• Be for MUY, mentorarbeid for unge yrkesaktive kristne.
Herren velsigne dere alle!

Sigrun

MEDLEMSKONTINGENT 2021
Då er det tid for innbetaling av medlemskontingent.
De kan samtidig gi ei gåve til KFH. Tusen takk!
NB! Bruk kid-nummeret når de betalar, ellers blir
ikkje betalinga registrert som medlemskontingent!
Hvis du ikkje har KID-nummer på fakturaen din, betyr
det at du ikkje skal betala, eller at du alt har betalt medlemskontingent.
PS. Me brukar ikkje plass i Nyheitsbrevet til informasjon om
KFH. Skulle de ha behov for informasjon, kan de sjå på nettsida vår, kfhelse.no. og side 2 i ”KFH- kontakt” nr. 2 2020.
Det bladet kan også lastast ned frå nettsida, kfhelse.no.

