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I dag vil jeg tale ut hvor stor og mektig
Han er, Han som vi tror på! Han er selve
grunnen til at KFH eksisterer. Han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Han er Skaper,
Frelser og Livgiver. Vårt oppdrag er å
formidle sannheten om Han inn i dagens
helsevesen. «Dere er verdens lys, dere er
jordens salt» er KFH sitt motto.
Oppdraget er overveldende stort, og
umulig å gjennomføre uten Hans nærvær,
kraft og hjelp.
Vi kan kjenne oss små og ufullkomne,
at vi ikke har noe å stille opp med i dagens
helsevesen der motstanden mot Guds vilje kan virke stor. Da vil jeg minne meg selv
og andre om den forunderlige sannheten
at Gud kan bruke den som ingenting er,
bare Han får komme til!
«Jeg vil derfor oppmuntre dere, mine
kjære søsken, at dere også velger å gi
kroppen deres som en gave til Gud. Tenk
på kroppen som et redskap for å gjøre
Guds vilje. Lev slik Han ønsker det! Dette er også en del av deres åndelige gudstjeneste. La dere ikke påvirke av denne
verdens tenkemåte, men sørg for at dere
stadig får himmelske impulser. La Gud
påvirke deres måte å tenke på, slik at
dere til enhver tid kan vurdere hva som
er Guds vilje med deres liv, det gode, det
som gleder Gud, det fullkomne.»
Rom. 12, 1-2 (Hverdagsbibelen pluss)
Siden KFH er tverrfaglig og tverrkirkelig,
må vi ha noe å arbeide for som er felles
for alle yrkesgrupper. Styret har i hele vår
jobba med visjon og verdier. Resultatet
finner dere på side 16 og i vedlagt brosjyre! Her har vi prøvd å fange opp det yrkesgruppene har felles. Et eksempel er å
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samles i bønn for vårt
helsevesen. Da kan vi utvikle en enhet som kan
gi en sterk innflytelse. Vi
ser det gjennom de globale og europeiske bønnesamlingene på
zoom. Les også Arul Ankatell sin artikkel
om bønn i bladet. Min lengsel er å se at
et nettverk av bønnegrupper for helsevesenet i Norge vokser frem.
Vi kan virkelig fortvile over hvor langt
Norge har kommet i sekulariseringsprosessen. Det er rett og slett grusomt å se
hvilke lovforslag som dukker opp rundt
livets unnfangelse, livets slutt og dette
med synet på kjønn. En får lyst til å rope
ut «STOPP!!!!». Takk Gud for den som får
styrke og ledelse fra Han til å gjøre det
offentlig! Det gir også håp å tenke på alle
som virkelig søker Gud og ber i denne vanskelige tiden.
KFH vil fokusere på å hjelpe hverandre
til å vokse i livet med Gud og hvordan det
kan leves ut i hverdagen på jobb. Det er
viktig at vi gjør vårt beste, og har faglig god
kompetanse i det vi jobber med. Det er
meningen at vi skal leve et sunt og godt liv
som kan gi ære til Gud gjennom det vi er,
ser, sier og gjør. Derfor Saline, mentoring
og relasjonsbygging m.m. Derfor temaet
på Landsmøtet 2021: «Å være til velsignelse». Se program og opplysninger om påmelding m.m. i dette bladet.
Hjertelig velkommen til Storstua 12.15. august 2021!
Måtte det bli mulig å gjennomføre
uten for mange restriksjoner!

Hilsen Anne Marit
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En bønnebevegelse innenfor helse og omsorg! 
Hentet fra et ord sendt av Dr. Arul Anketell, som har vært brukt som taler i mange
av HCFI sine konferanser og møter i mange
land.
Kjære venner, dette er en oppfordring fra
Den hellige ånd til oss troende i helse- og
omsorgssektoren gjennom HCF (Healthcare Christian Fellowship), om å ta ansvar
for den åndelige velferden på alle områder
som gjelder arbeidsplassen vår, gjennom
bønn og gjennom våre liv. I likhet med Nehemia tror vi at Herren kaller oss til å omvende oss sammen med og på vegne av vår
arbeidsplass og den avdelingen der vi befinner oss, for å vende tilbake til Herren og
gjenoppbygge murene i våre institusjoner.
Visjonen er at tre av oss samles i en
bønnesirkel eller inngår en kjærlighetspakt og ber regelmessig for vår arbeidsgruppe, vår avdeling eller vår institusjon.
Dette kan vare i 15 minutter eller mer,
ukentlig eller enda oftere. Men det viktigste er å fortsette og holde fast ved dette til
Gud gir oss et gjennombrudd.
Vi kommer med røkelse til Gud med
vår tilbedelse, våre tårer, vår krigføring,
vår venting, vår våkenhet, vår bruk av
Ordet i bønn, lovprisning og forbønn med
mer. Bønn er en duftende røkelse for Gud,
den stiger opp til Gud, og denne vellukt,
ved Gud, sprer seg utover til arbeidsplassen vår . Folk vil begynne å merke forskjellen.
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En gang spurte en ikke-troende kirurg
meg: «Arul, er det slutt på bønnegruppen
ved sykehuset?» Jeg spurte ham hvorfor han spurte. Han sa: «Etter at bønnegruppen startet, ble det bedre. Nå har vi
igjen problemer, og jeg undret meg». Det
var litt av en refs for oss å få!
Et vakkert eksempel på hvordan bønn
forandrer ting finner vi i 4. Mosebok 16.
Aron møtte pesten med røkelse fra alteret
og gikk i forbønn og gjorde soning, og pesten stoppet opp ...
Hva er holdningen til denne bønnebevegelsen?
For det første, at det er noe som haster. La oss straks gå avsides for å søke Herren.
For det andre, forventning; våre fastetider blir høytider når vi forventer at
Gud skal svare på bønn. Dagsordenen til
en slik bønnebevegelse er intet mindre
enn å søke Guds ansikt. Når vi søker hans
ansikt, vender hans ansikt mot oss og vår
arbeidsplass, og vi kan forvente en åndelig
oppvåkning.
Hva er tenningen som utløser dette,
som får bønnemotoren til å gå?
Det er ikke en bønnekriger som forteller en annen: «Kom, jeg skal lære deg
hvordan du skal be». Nei! Det er de tjenerne som sier til hverandre: «Kom, la oss
gå sammen for å søke hærskarenes Herre.
Han vil lære oss hvordan vi skal be!» Virkningen av en slik bønnebevegelse er langt

større enn det vi kan forestille oss.
Hvilket mønster skal vi følge?
Ettersom tiden til å komme sammen
som bønnegruppe kan være begrenset,
er det godt å ha et mønster for vår bønn.
Men husk, kjære venner, vi må ikke sette oss fast i en rutine, men heller la Den
Hellige Ånd, bønnens ånd, lede oss til det
vi skal be om. Et spesielt godt mønster er
det Jesus lærte oss: Fadervår.
Han vil vise oss hvordan vi kan be over
hver begjæring i Fadervår. For eksempel:
«Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges»; Herre bruk din herlighet, gjør ditt
navn stort! Far, herliggjøre ditt navn! For
en kraftig bønn. Eller «La riket ditt komme»; Herre la andre riker forgå og la ditt
rike komme. Dette er en enorm arena for
bønn. Eller «La viljen din skje på jorden»;
Herre kom med frelse til ansatte og pasienter på vår avdeling.
Og her anbefaler vi at hver av de tre
personene i gruppen tar med tre navn i sin
bønn, og så vil gruppen be om 9 navn som
ber for deres frelse for mennesker. Og
Gud begynner å svare. Herre, kom med
shalom og helbredelse til våre pasienter
og send en åndelig oppvåkning over oss.
Til slutt, kjære venner, vi innser at det
underliggende motivet til denne bønnegruppen må være kjærlighet. Kjærlighet
til Gud Fader, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Den kjærligheten som strømmer inn i oss
slik at vi elsker Gud, elsker hverandre og

av Dr. Arul Anketell

elsker og ber for velferden til alle dem på
vår arbeidsplass.
Kom, brødre og søstre, la oss gå avsides med en gang og søke hærskarenes
Herre på vegne av vår arbeidsgruppe, vår
avdeling eller vår institusjon.
Dr. Arul Anketell ble utdannet som barnelege og er medlem av International Board
of HCFI, Regional Promotør for HCFI Sør
Asia, og medlem av HCFI Global Prayer
Network. Han bor på Sri Lanka.
Oversatt av Mike Adams
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ARTIKKEL

Anne Marit sine første
møter med Roy Godwin
Kjennskapet mitt til Ffald-y-Brenin starta
så smått i 2014, då leiaren i Voss Bønehus,
Øystein Hilleren og familien besøkte eit
bønne- og retreatsenter i Wales.
Healthcare Christian Fellowship International (HCFI) arrangerte ein global
bønnekonferanse i Wales i september
2015. Eg og vår kjære bønnekoordinator,
Sigrun Sollien var med frå Norge.
Vi fekk høyra om ulike vekkelsar i Wales gjennom dei siste 100 åra. Det var også
fokus på kva som skjer i Wales i dag. Eit
ektepar kom då og fortalte om eit bønne-og retreatsenter dei dreiv. Då eg høyrde på dei, tenkte eg at dette måtte vera
den staden Sigrid og Øystein besøkte! Eg
vart så opprømt over dette, at eg berre
måtte spørja ekteparet om dei hadde møtt
Sigrid og Øystein.
Det var ikkje så enkelt å få snakka med
ekteparet, for det var lang kø av folk etter
møtet som ville kjøpa boka deira. Eg gav
nesten opp. Eg gjekk og fekk meg lunsj.
Då eg skulle tilbake til møtesalen, traff eg
likevel på dei. Eg fekk dermed anledning
å spørja. Dei kunne ikkje hugsa Sigrid og
Øystein. Eg vart litt skuffa, men kunne likevel ikkje leggja frå meg tanken. Det var
noko av det første eg tok opp med Øystein
og Håvard Sand då eg kom heim att, at eg
kanskje hadde møtt han som dreiv bønnesenteret Øystein hadde besøkt. Og det
stemte! Så kom det frå Håvard: Kva om de
inviterer dette ekteparet til neste Outcry i
2017? Outcry er ein bønnehuskonferanse
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som Voss Bønehus har arrangert 3 ganger.
Øystein tente på den ideen, og han sendte
ein forespørsel som Roy Godwin svara ja
på!
Ei veke før palmehelga 2017 var eg på
plass på Flesland for å ta imot Daphne og
Roy Godwin. Dei skulle bu hjå meg eit par
dagar før konferansen! Eg er full av undring over at Gud let meg vera den første
som tok imot Roy og Daphne på norsk
jord. Ikkje fordi dei er så store , men på
grunn av bodskapen dei bringa med seg til
landet vårt om å velsigna. Eit heilt vanleg,
jordnært og stille ektepar.
Det viste seg at det var stor interesse
for bodskapen deira. Håvard fekk ferdig
norsk utgåve av boka «Strømmer av nåde»
nokre månadar før Outcry. Det kom mange til Voss palmehelga 2017 for å høyra
Roy Godwin. Og mange bøker vart selt.
Roy vart invitert til Oase same år, og
har etter dette vore mange gonger til Norge. Han har hatt 2 turnear og besøkt stadar
over heile landet for å undervisa om det å
velsigna og om det å starta og driva små
lokale bønehus.
Velsignelsesprinsippa er ikkje nye,
men noko bibelsk som har vore der heilt
frå gamaltestametleg tid. (3. Mos. 9, 23-24
/ 4. Mos. 6, 22-24) Det er viktig at prinsippa blir gjenoppdaga. Gjennom det eg har
lært, har eg byrja å velsigna naboane mine,
bygda mi, familien min og arbeidsplassen
min. Det har vore til oppmuntring for meg,
eg har kjent meir håp og positive tankar.

For ei veke sidan var eg med på ei lokale bønehus i «gata» eller i lokalområde,
zoomsamling som bønnehuset i Søndre men også i alle samfunnslag og innflytelsesSkøyen kapell i Oslo arrangerte. Det vert område, slik som i politikken, kunsten, forretdrive av Oasebevegelsen i Norge. Eg fekk ningslivet og i helsesektoren.»
høyra om at det no har vorte etablert små
Anne har seinare helde kontakt med
og litt større bønnehus og grupper flei- HCF i fleire land, f.eks. Sveits og Danre stadar i landet. Det vart sagt at dette mark. Eg var med på ei zoomsamling arer ei frukt av det som
rangert av m.a. HCF i
vart sådd av Roy GodDanmark (KRISOS) 24.
win sine bøker og ulike
april i år, der eg fekk
besøk og reiser i landet
gjenoppfriska prinsippa
vårt.
om å velsigna.
Bodskapen om å velGud vil koma nær
signa har fått stor plass
gjennom at vi velsignar
i HCF-Europa gjennom
i Hans namn. Han vil
Anne de Leyser, som
røra ved menneske og
reiser rundt i heile verstadar til forvandling,
Du kan få kjøpt bøkene til Roy på Landsmøtet.
da for å undervisa om å
til det som er godt og
velsigna, slik ho har lært
rett for oss. Hans nærdet på Ffald-y-brenin. Ho vart invitert til vær bringar med seg kjærleik, rettferd,
europeisk bønneveke i Ukraina januar fred, mirakel og under, slik dei har opp2019. Her er eit par klipp som vart skrive i levd det på Ffald-y-Brenin.
KFH Nyhetsbrev etter bønneveka i UkraiDu er velkommen til Landsmøtet på
na:
Storstua hvis du ynskjer å læra meir om
«Korleis kan lokale bønnehus ha innflytel- å velsigna.
se, slik at Hans vilje skjer og Hans rike kjem i
Anne Marit Dugstad
helsesektoren?»
«Anne brenn ikkje berre for nettverk av
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Fredagsvelsignelsen på dansk fra Local Houses of Prayer


(Oversatt av danske KRISOS, tilsvarende KFH i Norge)

Vor himmelske Fader, vi overtager den myndighed, som Jesus gav til sine disciple,
og i Hans navn taler vi til hver husstand i vores by og siger:
Vi velsigner dig (din by/kommune) i Herren Jesu navn.
Vi velsigner ægteskaberne, at de kan være stærke og hele.
Vi velsigner parterne i hvert ægteskab, at forholdet mellem dem kan være kærligt, tilgivende, barmhjertigt og stærkt.
Vi velsigner forholdet mellem generationer inden for hver husstand, at fred og kærlighed og forståelse flyder mellem de enkelte.
I Jesu navn velsigner vi ethvert netværk af sunde og støttende venskaber.
Vi velsigner helbredet, at alle må være stærke og sunde.
I Jesu navn modsætter vi os enhver sygdom eller lidelse, der søger at invadere dette område.
Til enhver person i byen siger vi: vær rask, vær stærk, vær sund.
Til dem, der er syge lige nu, siger vi: Vi velsigner dig i Jesu navn med en hurtig helbredelse.
Vi velsigner alle, som hjælper andre – både ansatte og frivillige.
Vi velsigner Social- og Sundhedssektoren.
Vi velsigner alle, der yder omsorg og pleje, og som står på kristne værdier, i Jesu navn.
Vi velsigner din økonomi (din by/kommune), at du må have nok til at erstatte fattigdom.
Vi velsigner dig til at have nok til at leve og nok til at give.
Vi velsigner håndens og åndens arbejde.
Vi velsigner alles arbejde i virksomheder, institutioner, forretninger, at de må have god
trivsel og lykkes.
Vi velsigner dyrket jord, at det kan give rig høst, der kan være stærk og nærende igennem året for mennesker og dyr.
Vi velsigner lokale skoler, børne- og ungdomsinstitutioner og klubber, at de kan være
sikre steder for lærere, ledere og børn og unges trivsel.
Vi velsigner børnenes evne til at lære og udvikle relationer, og vi velsigner deres enkle
tillid til Jesus, at deres tillid kan vokse og blive beriget.
Vi velsigner politikerne og alle beslutningstagere.
Vi taler til kirkerne og alle andre kristne fællesskaber, og vi siger: Vi velsigner dig i Herrens navn, at Helligånden og Guds ord kan strømme ud fra dig med magt og myndighed.
Vi velsigner hjerterne og ørerne hos alle, der bor i området, at de må blive levendegjort,
så de kan høre og reagere på den levende Guds stemme.
Vi velsigner alle, som lever og arbejder her, med al den himmelske verdens rige velsignelser.
Amen.
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Tanker fra Karin
Medfølelse kommer fra hjertet, fordi medfølelse er mer enn empati eller menneskelig sympati. Den medfølelsen jeg viser til
andre eller føler overfor andre, gjenspeiler
seg i hvordan jeg opplever Guds medfølelse.
Medfølelse viser seg i handlinger og i
ord, og trenger kjærlighet. Dette kan man
ikke lære teoretisk. Det må komme fra
hjertet.
Ekte medfølelse, eller barmhjertighet
springer ut av det nye livet med Jesus,
som vi fikk ved Hans død på korset. Kol.
3, 12-14.
Medfølelse og barmhjertighet er viktig,
fordi det fører til handling.
Vi leser ofte i Bibelen at Jesus ble rørt
med medfølelse når han tjente andre.
Det førte til helbredelser og mirakler.

Se Matteus 14, 14, Markus 8, 2 og Lukas 7, 11-15.

Åndelig omsorg og hender.
Det finnes forskjellige hender
Upersonlige hender
Tomme hender
Hjelpeløse hender
Kalde hender
Varme hender
Ømme hender
Omsorgsfulle hender
Kjærlighetsfulle hender
Hvilke hender ønsker du å bruke?

Husk på at vi er Jesus sine hender på arbeidsplassen vår, og at pasienter kan få
oppleve Jesus sin kjærlighet gjennom våre
hender.

Karin van Veen
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LANDSMØTE
LANDSMØTE 12. – 15. AUGUST 2021: «Å VÆRE TIL VELSIGNELSE»

Velkommen til Landsmøte 2021!
Landsstyret vil sammen med KFH-bønnegruppe i Tønsberg, ved Siv og Sigbjørn
Vindheim ønske dere hjertelig velkommen til KFH sitt Landsmøte 2021!
Tema for årets møte er «Å være til velsignelse».
Vi er så heldige å få besøk av Roy og
Daphne Godwin fra Wales.
Roy vil undevise oss i hvordan vi med
enkle prinsipper kan velsigne stedet der vi
bor, ikke minst helseseinstitusjonene. Vi
skal også ha fokus på KFH og fremtiden!
Unge yrkesaktive er spesielt velkommen!

Om vår hovudtaler

Roy Godwin er en kjent taler og forfatter.
Han er grunnlegger av en verdensomspennende bevegelse av lokale bønnehus. Roy
og Daphne ledet tidligere retreatsenteret
Ffald-y-Brenin i 20 år. Gjennom konferanser, bøker, kurs, webinar og videoer har
Roy og Daphne vært med på å utruste en
arme av vanlige mennesker, som ønsker å
leve ut Guds drøm for deres liv.
Ved å undervise om, og å proklamere
de gode nyhetene om Guds Rike og navnet
Jesus Kristus, er vi med på å forløse en velsignelsestjeneste.
Se nettsiden roygodwin.org

Om storstua

«Hos oss på Storstua ønsker vi velkommen en atmosfære av Guds kjærlighet og
Den Hellige Ånd. Her finner du en fred
som senker seg over deg så snart du kom10

Program

Lørdag 14. August

Torsdag 12. August
15.00-18.00
18.00-19.00
19.30-21.30
		
		

Ankomst/Registrering
Middag.
Åpningsmøte.
Tale: Roy Godwin.
Kaffi etter møtet.

Fredag 13. August

mer innenfor døra. Vi har en drøm om å
være et utrustningssenter for Guds folk i
Norge. Et sted man kan dra for å bli inspirert, utfordret, trøstet, helbredet eller rett
og slett bare være stille innfor Gud.
Storstua er et sted hvor mennesker fra
alle trossamfunn kan komme sammen i
en ånd for å opphøye Ham. Du er hjertelig
varmt velkommen til oss!»
Hilsen Heidi og Geir Korneliussen,
vertskap
Se nettsiden storstuaok.no

Om Røyken

Røyken er en tidligere kommune i Buskerud, nå en bygd i Asker kommune i Viken. Røyken utgjør den nordre delen av
halvøya Hurumlandet. Vest for halvøya
og Røyken ligger Drammensfjorden og
Drammen kommune, i øst ligger Oslofjorden med sjøgrense til kommunene Nesodden og Frogn.

07.30-08.00
Bønnesamling.
08.00-09.00
Frokost.
09.30-12.00
Undervisning med Roy
		
Godwin. (Kaffipause kl.
		10.30-11.00).
12.30-13.30
Lunsj med varmrett.
14.30-17.00
Undervisning med Roy
		
Godwin (Kaffipause kl.
		15:30-16.00).
18.00-19.00
Middag.
19:30-21.30
Møte.
		
Tale: Roy Godwin.
		
Kaffi etter møtet.

•

Forandringer i programmet kan
skje.
• Det blir sang og musikk og kollekt på
møtene.
• Kollekten på de åpne møtene deler
vi med Storstua.
• De som vil komme med hilsener fra
sine grupper eller som enkeltpersoner, kan henvende seg til Sigbjørn
eller Anne Marit.

07.30-08.00
Bønnesamling.
08.00-09.00
Frokost. Lage nistepakke
		til lunsj
09.30-12.30
Generalforsamling.
13.00-16.00
Tur i nærområdet. Ta
		med lunsjpakke.
17.30-18.00
Gruppebilde.
18.00		
Festmiddag.
19.30		
Festkveld.
		
Fokus på KFH og
		fremtiden.
		
Hilsen fra gruppene.
		
Kaffi og kake.

Søndag 15. August

08.00-08.30
Bønnesamling.
08.30-09.30
Frokost. Lage nistepakke
		til lunsj.
10.00-12.00
Avslutningsmøte.
		
Fokus på KFH og
		fremtiden.
		
Hilsen fra gruppene.
12.30-13.30
Lunsjpakke.
13.30-15.00
Avreise.

• 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.
Møtene med Roy torsdag og fredag er
åpne møter. De blir streamet på Storstua
sin Facebookside. Personvernet blir tatt
hensyn til. Roy vil bli tolka til norsk.
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FORBEHOLD

Vi håper at landet vårt har kommet langt
med gjenåpningsprosessen innen midten
av august måned. Likevel må vi ta det forbeholdet å avlyse, utsette eller ha et digitalt alternativ av Landsmøtet hvis restriksjoner p.g.a. coronasituasjonen krever det.
Påmeldte vil bli informert og eventuelle
innbetalinger bli tilbakebetalt hvis det
skulle skje.
Hvis vi får gjennomført møtet, må vi
be påmeldte om å ikke komme hvis de blir
syke, er nærkontakt til noen som er smitta
eller bor i områder med utbrudd.
Eventuelle innbetalinger blir da tilbakebetalt.
Det er også viktig at vi alle følger de restriksjoner Storstua har under oppholdet.

PRISER

Påmeldingsgebyr: kr.500,Busstur til Oslofjorden kr. 200-300,-.
Nøyaktig pris ved påmelding før betaling.
Full pensjon mat/overnatting inkludert sengklær:
Enerom 		
kr. 3040,2-sengsrom
kr. 2710,Flersengsrom
kr. 2320,Hvis du skal være med på deler av landsmøtet, er det fint om du opplyser antall
overnattinger og måltider ved påmelding,
så får du tilsendt nøyaktig pris i etterkant.
Det er mulig å kjøpe dagpakke uten
overnatting og frokost fredag og lørdag.
Dagpakkepris: kr. 500,- pr dag (inkludert
kaffe, lunsj og middag.)
Påmeldingsgebyret er det samme for
alle påmeldte.
Det koster kr 53,- pr. dag å være med
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kun på de åpne møtene. Da er påmelding
ikke nødvendig.
Påmeldingsfrist: 28. juli. Påmelding via
nettsiden kfhelse.no eller ved å bruke påmeldingsslippen i bladet.
Påmeldingsgebyr, tur og opphold betales inn på kontonummer 1506.65.44270.
NB! Du kan melde deg på i god tid, men vennligst vent med å betale til rett før påmeldingsfrist går ut! På den tid vet vi mer om vi kan
gjennomføre Landsmøtet eller ikke, i forhold
til coronasituasjonen.
Ved spørsmål: Send e-mail: kontakt@
kfhelse.no eller ring Sigbjørn Vindheim:
93063716 / Anne Marit Dugstad: 48135573

ØKONOMISK STØTTE

Det er anledning til å søke om økonomisk
støtte til deler av oppholdet innen 20. juli
2021.
Send søknad til e-post: kontakt@kfhelse.no, eller brev til Anne Marit Dugstad, Framnes 23, 5713 Vossestrand.
Ankomstmuligheter til Storstua, Hotellveien 2, 3440 Røyken:
Med bil: Fra Drøbak/Drammen:
Sving av 23 mot Slemmestad. Etter noen
sekunder ser du hotellet på venstre side
av veien.
Med tog: Ta toget til Røyken. Vi er
behjelpelige med transport fra Røyken
stasjon.
Med buss: Fra Drammen/Asker: Ta
rute 81, og gå av på Steinbruddet. Da ser
du hotellet på andre side av veien.

Påmeldingsslipp
Navn:..........................................................................................................................................
Adr.:.............................................................................................................................................
Postnr/sted:.................................................................................................................................
Tlf./mobiltlf:....................................

e-mailadr:.........................................................................

Spesielle behov det må tas hensyn til: allergi, dietter, opplysninger om type rom, hvem
du skal bo sammen med, om du skal være med på hele eller deler av landsmøtet (må
da oppgi hvor mange netter og hvilke måltider du vil ha), om du kun skal ha dagpakke
fredag og/eller lørdag:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............................................
Trenger du skyss fra Røyken stasjon til Storstua?
Tur lørdag?
Sendast pr brev til Anne Marit Dugstad, Framnes 23, 5713 Vossestrand.
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MENING

Vi har ikke behov for å øke abortgrensen
eller fjerne abortnemnda  av Inger Sigh Pedersen
Jeg våger meg – nølende – ut i debatten
om abort.
For det er et stort og komplekst spørsmål. Som handler om etikk og synet på et
menneskes verdi, om sårbarhet og vanskelige livssituasjoner, om kvinnens selvbestemmelse satt overfor det ufødte barns
egenverdi og behov for beskyttelse i mors
mage.
Med all respekt for kvinnen som er i
en situasjon hvor hun overveier en abort
– må jeg likevel rope ut: Hvor er vi på vei
hen?? – med flere partiers vedtak om utvidelse av abortgrensen til både 18. og
22. svangerskapsuke. Hvor vi nærmer oss
grensen til å kunne redde liv, som i Norge
er rundt 23. uke i dag.
Jeg tror, at de aller fleste av oss i dag
ikke vil tale om fosteret som en celleklump, men vet at livet starter ved unnfangelsen – når ellers? Og kanskje vet at
hjertet slår allerede etter få uker? Og at
etter ti uker er de fleste organer dannet,
og bare skal modnes og vokse frem til fødselen, en aldeles forunderlig prosess! Som
en kollega sier, så er du ikke i tvil om at det
er en liten håndfull menneske i 10. svangerskapsuke.
Vi må ha økt fokus på å hindre en
ikke-ønsket graviditet. Ved å støtte et ungt
menneske til å bli bevisst og modent, til
å leve livet med glede og under ansvar –
herunder seksuallivet. Og med veiledning
om – og tilgang til – prevensjon.
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Vi har ikke behov for å øke abortgrensen. Vi har ikke behov for å fjerne
abortnemnda. Men om en ikke-ønsket graviditet er en realitet skal
kvinnen/paret ikke stå alene
i situasjonen og valget,
men, optimalt, oppleve
åpenhet og støttende
veiledning, samtale
og lyttende ører –
både fra helsepersonell og nære
relasjoner – før
en beslutning
tas om å fortsette svangerskapet
eller ei.
Samfunnet
må legge enda
mer tilrette for
gode støtteordninger for å kunne ta
imot et barn. Og ikke
minst om det er et barn,
hvor der er påvist handikap.
Om foreldrene velger å beholde barnet må der da koples et profesjonelt tverrfaglig team på allerede etter
fødselen – så foreldrene slipper å stå alene
med omsorgen og slipper å jobbe alene
for å få hjelp og å få ulike støtteordninger
igjennom.
Jeg tror at dette er veien frem til et
verdig samfunn.

Ny abortlov? 
Eg er blitt utfordra til å skrive ned nokre
av mine tankar angåande forslaget til den
nye abortlova.
Min fyrste tanke var at dette er galskap! Nyheitsbildet
den dagen forslaget kom
ut, var at ein mann hadde fått 10.000,- eller
11.000,- kr i bot for
å skyta ein måse…
og at det skal bli
lovlig å drepa eit
barn i mors mage
inntil veke 22.
Dyra våre blir
meir
ivaretatt
enn borna i mors
mage!
Kven er det
som skal overta
landet vårt etter oss
når vi godtar noko
slikt??
Samtidig som dette
vert lagt fram, seier Statsministeren vår at vi treng fleire
barn. Kvar er logikken? Kva seier Bibelboka vår til dette?

av Eli Augestad Vikdal
laget på hemmelig vis og vevd dypt i
jorden. Dine øyne så meg da jeg var et
foster. Alle dager er skrevet opp i din
bok, de fikk form før én av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for
meg, summen av dem er ufattelig!
Salme 139:13-17 N11BM

Med dette i bakhovudet, kan eg på ingen
måte godta dette forslaget om å tillate
drap av barn i mors mage.
Det er ingen «celleklump», men eit levande foster frå unnfangelsen av! Abort er
ikkje eit prevensjonsmiddel, men eit drap.
Vi veit at enkelte foreldre kjemper for
å behalde barna sine frå same veka …. og
legane greier å berga liv!
Lat oss aldri gløyma at kvar og ein av
oss er verdifulle og unike. Lat oss bruke
stemmeretten til neste valg, godtfolk!

For du har skapt mine nyrer, du har
vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for
at jeg er så underfullt laget. Underfulle
er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene
mine var ikke skjult for deg da jeg ble
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VI SJ O N

ANDAKT

Ny visjon og grunnleggende
verdier for KFH
KFH er et bønnenettverk for kristne i
helsesektoren. Det er felleskristent og
består av ulike yrkesgrupper fra studenter til pensjonister.

Visjon

Et helsevesen som møter sine pasienters/
beboeres fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov med en faglig forsvarlig kompetanse.
Visjonens sentrale verdier er nestekjærlighet, barmhjertighet, rettferdighet
og sannhet.
Vi ønsker at alle pasienter/beboere
skal oppleve å bli sett og hørt som hele
mennesker.

Grunnleggende verdier for KFH:
«Guds kjærlighet er blitt utøst i våre
hjerter ved Den Hellige Ånd som ble gitt
oss.» Rom. 5,5
Vi ønsker å reflektere verdier som:
• Nestekjærlighet. “Du skal elske din
neste som deg selv” Matt. 22,39
• Barmhjertighet, at vi får en inderlig
medfølelse som fører til handling.
Jfr. Den Barmhjertige Samaritan i
Lukas 10, 25-37
• Rettferdighet og sannhet. «Gi ikke
slipp på barmhjertighet og sannhet!
Bind dem rundt din hals, skriv dem
på din hjertes tavle.» Ordspr. 3,3
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KFH arbeider for å nå visjonen gjennom:
• Bønn. Vi drømmer om at det skal
finnes bønnegrupper på/for alle institusjoner og sykehus i landet vårt.
Det sentrale under bønn er å se ting
fra Guds perspektiv og å bli leda av
Den Hellige Ånd.
• Hjelp og inspirasjon til å drive
bønnearbeid for arbeidsplassen og å
starte KFH-grupper lokalt.
• Relasjons- og nettverksbygging.
• Mentoring.
• Disippelgjøring.
• Tilbud om kurs og foredrag.
KFH ønsker å bevisstgjøre kristent helsepersonell i at vi er Jesu utstrakte hender
inn i helsesektoren.
For utfyllende informasjon, se nettsiden (kfhelse.no), Facebook (ungkfh og
Kristen Forening for Helsepersonell) og
Instagram (ungkfh)
Brosjyrer kan bestilles via nettsiden
vår, kfhelse.no

To tomme hender
Andakt som er hentet fra et lite hefte utgitt
av Kvindelige Missionsarbeidere, K.M.A. fra
tidlig 1900-tall
Når vi ber pleier vi å folde våre hender.
Men det går også an å holde hendene
sammen med den indre håndflaten og forme sine hender som en tom skål. Er ikke
selve denne stillingen er bønn. Ja, jeg har
lyst til å si til alle: Kan du ikke be så gjør i
alle fall dette. Knel ned, hold dine to tomme hender frem for Gud å si:» Herre, disse
tomme hender er et bilde på meg selv. Fyll
min tomhet».
La oss se litt på hva denne stillingen
med hendene kan lære oss. For det første
er det en preken om tomhet. Det er godt
for enhver av oss å bli minnet om sin egen
tomhet. Først da kan vi be om Guds fylde.
Kun «de sultne» kan mettes med «gode
gaver» (Luk 1.53), mens de rike gikk «tomhendt» bort. Men er hjertet vårt så tomt
som våre hender uttrykker, da kan vi fylles
av Guds fylde.
De to tomme hendene er også et talende uttrykk for ønsket om å bli fylt av Gud.
Det kan være godt for et øyeblikk å dvele
ved vår egen tomhet og Guds fylde. Vi kan
se på hendene våre og tenke» Jeg er fattig,
men Gud er rik. Han er min far og jeg er
hans barn. Gav han ikke Jesus, sin eneste
sønn i døden for meg. Hvordan «skulle
han kunne gjøre noen annet enn å gi oss
alle ting sammen med ham (Rom 8.32).
Men selvsagt må de to tomme hendene
alltid være ledsaget av rett ydmykhet. Om

troen er aldri så sterk og forventingen aldri så stor, må vi ikke glemme at vi får svar
i Guds time og på Hans måte. «Jeg løfter
mine øyne mot deg, du som troner i himmelen, likesom trellen følger sin herres
hånd med øynene. Likesom trellkvinner
følger husfruens hånd med øynene, retter
vi blikket mot Herren vår Gud, inntil Han
viser oss nåde (Salme 123,1-2)»
Noen ganger synes vi at vi forblir tomme i lang tid, så vi friste til å spørre:» Har
Gud glemt å være nådig?» La oss ikke bli
motløse og gi opp håpet. Gud glemmer
deg ikke, så vent på Ham. I Luk 18,1 lærer Jesus oss at vi alltid skal be, og ikke bli
trette. Det er ydmykende å komme til Gud
med to tomme hender. Men du skal ikke
gå tomhendt bort! Vi må selv være tomme
kar i Guds hånd hvis han skal få fylle oss
med sin velsignelse. Slik er vi også istandgjort til å ta imot når Herren sender den.

Med vennlig hilsen Sigrun
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B ØNN

Hilsen fra bønnekoordinator
Den siste tiden har jeg ved flere anledninger blitt minnet om nødvendigheten av å
hvile. Jeg har kjent på at dette har vært
nødvendig for egen del, og jeg har også
blitt minnet om det gjennom ord og andakter jeg har hørt og lest.
Kroppen trenger hvile. Det er veldig
viktig, - ikke minst for en idrettsmann, for
å tåle de påkjenningene som kroppen utsettes for. Hvilen er ladestasjonen.
Sjelen trenger også hvile. Det går an å
hvile fysisk, men sjelen er urolig.
Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg (Salme 42,6a).
Oppfordringen kommer i siste del av verset (vers 6b)
Vent på Gud! For enda en gang skal jeg
takke Ham, min Frelser og min Gud.
Så blir det ikke avgjørende om du kjenner
deg urolig, men hva du gjør med din uro.
Ha forventning til at Gud! Han kan stille
din uro og gi deg hvile! Flere steder i bibelen står det noe om hvile.
Så sier Herren. Still dere på veiene og se.
Spør etter de gamle stiene, etter veien til
det gode. Gå på den så finner dere hvile!
(Jer. 6.16)
Salme 23 er vel den salmen som er blitt
lest mest i våre menigheter. I det siste har
jeg stoppet ved ett vers i denne salmen
(Salme 23,2)
Han leder meg til hvilens vann (eller:
..til vann der jeg finner hvile).
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Hva er «hvilens vann»? Det kan være en
situasjon eller tilstand vi blir ført inn i,
der vi får mulighet til å hvile, -der vi får
være koblet av mas og stress for å være i
stillhet. Men vannet der vi finner hvile, er
i bunn og grunn hvilen vi får ved å bygge
livet på Jesu fullbrakte frelse. «Å tro det er
å hvile på Hans fullbrakte verk», synger vi
i en sang.
Jesus sier i Matt.11.28:
Kom til meg alle dere som strever og
bærer tunge byrde, så vil Jeg gi dere
hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg
for jeg er tålsom (saktmodig) og ydmyk
av hjertet, og dere skal finne hvile for
deres sjeler.
Vi får gjøre to ting: Vi får hvile fra de byr-

dene vi bærer på og som trykker oss ned
(det kan være bekymringer, synder eller
feiltrinn) og så får vi gå sammen med Jesus i Hans «åk «(et åk ble lagt på nakken
over to hester eller okser, -ofte en gammel
og en ung som skulle lære). Jesus sier at
vi skal finne hvile for våre sjeler ved å gå
i åket sammen med Ham. For: «Mitt åk er
godt og min byrde er lett»(v.30). Det er
hvile i å få være ledet og opplært, -og ikke
minst å få «drahjelp» av Jesus. Om vi er
svake, så er Han sterk.
Det har nettopp vært pinse. Høytiden
feirer vi til minne om at Den Hellige Ånd
ble gitt til alle som tok imot Jesus. Jesus
forberedte disiplene sine på at han ville
sende Den Hellige Ånd. Det står om Åndens oppgave i Joh.16.5-15. I Ap.gj.1.7 står
det at de skulle få kraft når Den Hellige
Ånd kom over dem. Den Hellige Ånd er
like virksom i dag. Vi kan fortsatt få erfare:
Ikke ved kraft og ikke ved makt, men ved
min Ånd sier Herren! (Sak.4,6)

Nå kan jeg hvile fullkommen glad
Veien er banet inn til Guds stad
Hjertet er renset, skylden betalt
Selv er jeg intet, Jesus mitt alt

Takke for og be for:

• hver enkelt av dere som er med å
bære helsesektoren og helsearbeiderne fram for Gud
• at Jesus har lagt grunnvollen for
livene våre der vi både kan hvile og
arbeide
• at Jesus har lovet å gi oss kraften vi
trenger ved sin Hellige Ånd
• at livsvernet blir styrket for barnet i
mors liv
• valgkomiteens arbeid med styre og
lederkandidater
• landsmøtet på Storstua, Røyken 12.15.august
• be for helseinstitusjoner og helsearbeidere der du bor

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?
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. Se Flyers og program
med påmeldingsslipp i dette bladet. Det
er også mulig å melde seg på via nettsiden kfhelse.no.
OBS! Gi gjerne Flyers til noen du vil
invitere med på Landsmøtet!

BØNNESAMLINGER
PÅ ZOOM FORTSETTER

• Europeisk bønnesamling på engelsk:
4. tirsdag i måneden kl 18-19.30.
• Global bønnesamling på engelsk:
1. tirsdag i måneden kl 16-17.30.

NYTT INITIATIV

1. onsdag i mnd. kl 20-21 blir det bønnesamlinger for KFH-medlemmer på norsk.
Vi møtes på gruppa til KFH på Messenger. Ta kontakt med Eli (93033601) om
du vil være med.

OASE

KFH planlegger å ha Stand på Oase 13.18. juli, hvis det ikke blir avlyst. Ta kontakt innen 21. juni om du vil være med å
betjene Standen deler av tiden.

EUROPEISK BØNNEUKE PÅ
ZOOM 5.-7. JANUAR 2022

Mer informasjon kommer etter hvert.

8.-9. JANUAR 2022

Zoomtreff med undervisning og fellesskap for ledere for HCF i de ulike land i
Europa. Mer informasjon kommer etter
hvert.

