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MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

Livet

Livet - en underlig vandring 
som skifter mellom glede og sorg

Livet - et ufattelig ansvar vi har 
til å forvalte det rett

Livet - er en utfordring til å vitne 
om Ham som gav oss Livet

Dikt av Judit Karin 
Steinnes, som var 
vår hovudgjest 
på festkvelden!

Roy sin under-
visning og inter-
vjuet med Judit 
ligger på nettsiden 
kfhelse.no  
under ressurser – ressursbank og på 
Facebooksida ungkfh.

Takknemleg for gave til KFH
Storstua var ein fin og god plass å 
avvikla Landsmøtet på, ikkje minst 
p.g.a. at undervisninga til Roy måt-
te gjennomførast på Zoom/Face-
book.

KFH underteikna kontrakt 
med Storstua for eit år sidan. Vi 
forplikta oss då til minimum 48 
personar. Vi tenkte at samfunnet 
ville vera gjenåpna i august -21, at 
Roy ville koma fysisk og dermed 
ikkje vanskeleg å samla minimum 
48 personar. Det kom 32 stk. Det 
har ført til at KFH må betala eit 
mellomlegg til Storstua på om lag 
21.500 kr. Heldigvis har vi pengar 
til det, men det vil gripa inn i vår 
økonomiske situasjon. Vi er frimo-
dige og ber om ei ekstragåve for å 

fylla oppatt KFH-kontoen. 
De kan gje på kontonummer: 

78740645845 eller Vippsnr: 73310. 
Tusen takk! Gåveresultat vert opp-
gitt i neste KFH-blad, også kor my-
kje som vart gitt på landsmøtet. 
Det er også muleg å bli fast givar 
via nettsida kfhelse.no.

Tusen takk til Storstua for det 
dei har gjort for å få KFH sine ek-
stra-utgifter så langt ned som mu-
leg, for eksempel ved å gi sin halvdel 
av kollekten til KFH. Vi slapp også å 
betala inn utgiftene til skyss mellom 
Storstua og Røyken stasjon!

Gi beskjed hvis de som har be-
talt skysspengar, vil ha dei tibake-
betalt. Ellers er vi takknemlege om 
de vil gi beløpet som gave til KFH!

Landsmøtedeltakerne Fantastisk lovsang med Sigbjørn, Siv og Sigrun!

LANDSMØTET 2021
Den 12.-15.august gjennomførte vi vårt Landsmøte på 
Storstua Omsorgs- og konferansesenter, Røyken.
Det var godt å være sammen, og å dele fellesskapet i un-
dervisning, bønn og lovsang! 

Hovudtaler Roy Godwin minnet oss om kjernen i 
Jesu budskap: 

Tiden er kommet, Guds rike er nær. Vend om og tro 

evangeliet! Der Jesus var (og er), var/er Guds rike nær. 
Der Jesus er, kan mennesker bli forvandlet. Vi kan bære 
med oss Jesus ut til våre venner, naboer og arbeidsplasser 
ved at vi lar Han få plass i våre liv. Må Jesu bønn bli vår 
bønn: La ditt rike komme!

Vi er blitt velsignet gjennom Jesus, og vi er kalt til å 
velsigne andre. Sigrun, bønnekoordinator



KFH-STYRET 2021-2023 
Ut av styret: Haldor Lid. Takk for din visdom og di sin-
dige framferd i desse 4 åra som styremedlem!
Agnes Nordås. Takk for mangeårig trufast teneste i KFH 
som reisesekretær og styremedlem. Du har stilt deg til 
disposisjon som kandidat til styret/som suppleant gong 
etter gong. Som du sjølv seier: «Slik at vi er nok personer 
for å få et reelt valg». Det var vi uten Agnes dette året. 
Derfor trakk ho seg før valget. Hugs på Agnes sin 80 års-
dag den 28.oktober!!

Velkommen inn i styret til Sigbjørn Vindheim (styre-
medlem) og Karin van Veen (3. suppleant)!

KFH PÅ OASE
Et godt møte ved teltet 
KFH hadde fine dager med 
Stand på OASE i Fredrikstad! 
Vi ble ofte møtt med et smil 
eller med tankevekkende his-
torier av både de som har vært 
pasient selv, og de som jobber 
i helsevesenet. 

En av samtalene åpnet 
øynene mine. En operasjons-
sykepleier fortalte at hun var 
glad for at hun snart skulle bli 
pensjonist. Det var ikke fordi hun ikke likte jobben, men 
fordi det blir utført flere (sen) aborter på arbeidsplassen 
hennes. På et annet rom kjemper en fødende for barnet 
sitt, som blir født for tidlig. Sykepleieren følte det slik at 
det ikke var rom for etisk refleksjon, eller støttesamtaler 
for de ansatte om dette. 

Vi ble også godt kjent med de på Standen ved siden 
av oss, organisasjon «Det Nytter». Vi møtte daglig leder, 
som orienterte oss om lovverket og om bekymringer 
som brukere har i rus og psykiatri. Dette gav oss tanker 

om hvordan vi i KFH kan ta vare på rettighetene til både 
pasienter, brukere og de ansatte. Jeg, som medlem har 
hatt dette på hjertet i lang tid. Jeg har blitt spurt av man-
ge om det er lov å be for pasienter når pasienter ønsker 
dette selv? Mange som spør, sier de har fått motstand 
på arbeidsplassen sin. De har fått høre fra sine ledere at 
dette er ikke lov. De blir da redde for å miste jobben sin, 
mens lovverket sier at vi er pliktig til å dekke åndelige 
behov hos pasienter. 

Følgende behov er oppdrag for KFH: de som er i 
jobb, ønsker seg at noen ber for dem og et sted hvor de 
kan dele tankene sine og få støtte hvis de får problemer 
på arbeidsplassen.

De som er pensjonister, ønsker at KFH kan være en 
organisasjon hvor det blir dannet bønnegrupper rundt i 
landet som ber for helsevesenet, og hvor yngre yrkesut-
øvere blir formet til å være Jesus sine hender på arbeids-
plassen. Karin van Veen

Gladmelding
I sommer har KFH hatt Stand på Oase, vært på Visjon
Norge og hatt artikkel inn i bladet Norge IDAG. Det har
ført til 10-12 nye medlemmer.

HVA SKJER FREMOVER?
17. oktober 2021: Forbønnssøndag for  
helsetjenesten og helsepersonell
Oppfordring 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 ”Health-
care Sunday”.

Bønnesamlinger på Zoom
Europeisk bønnesamling på engelsk: 4. tirsdag i måne-
den kl 16-17.30. Global bønnesamling på engelsk: 1. tirs-
dag i måneden kl 16-17.30.

Bønnesamlinger på norsk 
1. onsdag i måneden kl 20-21.
Vi møtes på gruppa til KFH på Messenger.
Ta kontakt med Eli (93033601) om du vil være med.

Europeisk bønneuke på Zoom 5.-7. januar 2022

Lederdager 8.-9. Januar 2022 
Zoomtreff med undervisning og fellesskap for ledere for 
HCF i de ulike land i Europa. For mer informasjon, se 
nettsiden kfhelse.no
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Nytt styre minus Kristina og Karin


