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KRISTEN FORENING
FOR HELSEPERSONELL

er en sammenslutning på evangelisk
felles kristelig grunn.

Kristne fra alle grupper innen 
helsesektoren kan bli medlemmer.

Foreningens formål er:

 1.   Å samle kristne fra alle grupper innen helse-
       sektoren for:
 

       a)  å utdype det kristne fellesskap
       b)  å be for sine arbeidsplasser og 
      helsesektoren
       c)  å tilby litteratur

2.    Å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg 
       på eget verdigrunnlag og det kristne men-
       neskesyn, for å formidle Jesu kjærlighet.

3.    Å inspirere helsepersonell til å ivareta 
       pasienters/klienters/brukeres åndelige behov.
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MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

Kjære KFH-ere! 

November har akkurat begynt med 
mørke og tåke, men samtidlig gir 

det en forventning om at lysere tider 
kommer. Julen nærmer seg med lys og 
nytt håp. Jesus ble født til vår jord med 
nytt håp og nye muligheter. Etter 3 års 
tjeneste der han levde ut Guds kjærlighet 
og viste hva empati og nestekjærlighet 
er, ble han korsfestet og døde. Vi er så 
glade at det ikke var slutten, uten en ny 
begynnelse, han vant over synden og 
døden. Død hvor er din brodd!! Den seier 
Jesus vant da han døde på korset, den 
vant han for oss og den seieren sier oss 
at du og jeg kan ha seier i våre liv. Det 
trenger ikke å være våre omstendigheter 
som styrer hvordan vi har det. Midt i det 
mørke og tåkete vi iblant kan oppleve, 
kan vi se lys. Vår tro bærer gjennom alt. 
Hvilken framtid vi har som har vår tro på 
Jesus som ikke bare døde, men oppstod 
gjennom å seire over døden. Denne tro 
bærer vi med oss og den ønsker vi å gi 
videre der vi får anledninger til det. 

Plutselig er det noen som spør deg, 
hvordan får du tålmodighet til det du gjør. 
Da får vi en fantastisk anledning å fortelle 
om hva som er kilden til det vi gjør. Dette 
at vi får bruke oss selv terapeutisk som 
det så fint sies av sykepleieteoretikeren 
Travelbee, er akkurat å bruke alt det vi er, 
også troen vår, men på pasientens pre-
misser. Vi er helsepersonell for å hjelpe 
den som trenger hjelp på et eller annet 

vis, men om behovet er å få hjelp til å 
utøve sin tro/livssyn så er akkurat det vi 
hjelper til med. 

I følge Helsedirektoratet så har den 
som mottar helse- og omsorgstjenester 
også rett til å utøve sin tro eller sitt livs-
syn – alene og i felleskap med andre. 
Fredrikstad kommune og den Norske 
kirke Borg biskop / Borg bispedømmeråd 
har gitt ut en veileder om retten til å prak-
tisere tro- og livssyn i mai 2014. Der har 
de jobbet med hvordan man kan kartleg-
ge tjenestemottakers ønsker og behov. 
De har utviklet et kartleggingsverktøy i 
samtale rundt tros- og livssynsutøvelse 
som er med på å sikre brukerens rettig-
heter til å utøve sin tro eller livssyn i tråd 
med vedkommendes overbevisning. Jeg 
syns dette er interessant og åpner 
opp en ny arena for kristen helse-
personell. Å ivareta menneskers 
åndelige behov der den enkelte 
definerer selv hva åndelighet er 
byr på mange utfordringer. For å 
utøve helhetlig og god helse- og 
omsorgstjenester er det nødvendig 
med kartlegging og 
kjenne til hvem vi 
kan samhandle 
med. Vi ble 
på jubileet 
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minnet om viktigheten av å ivareta seg 
selv for å ha en beredskap for å ivareta 
andre. Hvordan vi kan dyktiggjøres gjen-
nom å arbeide med vårt eget livssyn og 
bli bevisst på det kristne menneskesyn 
for å formidle Jesu kjærlighet i helsesek-
toren. Vi hører og ser mye i media om 
at det trenges en opprustning av neste-
kjærlighet og empati. Nettopp nå trenger 
Norge mange aktive KFH grupper rundt 
om i landet. Grupper som ber og opp-

muntrer hverandre så vi kan ivareta den 
åpenhet som blant annet viser seg gjen-
nom Helsedirektoratets uttalelse, å utøve 
helhetlig omsorg der vi har vår tjeneste. 
Dere som ikke er i aktiv tjeneste har enda 
mer tid til å be, da skjønner vi at det er 
behov for oss alle i Guds rike. 

Jeg ønsker dere Guds rike velsig-
nelse og en riktig God julehøytid! 

 
Kristina
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Kjære mine venner!

Tenk så fikk jeg helse og lyst til rei-
sevirksomhet igjen. Mandag den 

13 oktober var jeg på møte på Klepp. 
Olaug som er frisk igjen, åpnet hjemmet 
sitt til møte. Vi var i alt 5 som var samlet 
og vi hadde et godt møte. Tirsdag den 
14 dro jeg videre til Skudeneshavn der 
7 KFH-medlemmer møttes hos Hanne 
Haga. Jeg satte stor pris på at mannen 
til Hanne kom innom og sang en sang 
for oss. 

Neste dag drog jeg videre til Ber-
gen. Jeg var glad at det ble en dag med 
avslapping og det var godt å få kose 
seg hos Bjørg. Torsdag den 16 var jeg 
sammen med Bergengruppen på en 
KFH samling hos Åshild. De var litt skuf-
fet at så få hadde anledning til å komme, 
da flere var opptatt med andre ting den 

kvelden. Vi var 5 tilstede og vi hadde det 
godt sammen. 

Mange av våre grupper sier at det 
er ikke så lett å få med nye, da dagens 
helsepersonell og pensjonister er meget 
opptatte med mange ulike aktiviteter.

Vi hadde styremøte på KFH senteret 
den 25 oktober. Der var det pusset opp 
og skiftet ut en del av møblene slik at det 
var uvant å være der, men du verden så 
lyst og fint det var blitt. Jeg anbefaler at 
dere benytter dere av muligheten til å 
overnatte hvis dere er i Oslo. Ha det godt 
og husk at jeg tar gjerne forespørsler fra 
dere om besøk. Jeg hilser dere alle med 
Salme 23

Kjær hilsen 
Agnes Emilie Nordås

HILSEN FRA REISESEKRETÆR

Fader Vår

Vår Far i himmelen!                                                                                                                                        
La navnet ditt helliges.                                                                                                                                        
 La riket ditt komme.                                                                                                                                           

La viljen din skje på jorden 
slik som i himmelen.                                                                                                                    

Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld,                                                                                             

slik også vi tilgir våre skyldnere.                                                                                                                         
Og la oss ikke komme i fristelse, 

men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt, 

og makten og æren i evighet. 
Amen  

FADER VÅR 
du som er i himmelen!

Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike. 

Skje din vilje, som i himmelen, 
så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, 

som vi òg forlater 
våre skyldnere.

Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og 
æren i all evighet. Amen.

Fader vår,
du som er i himmelen! 

Lat namnet ditt helgast. 
Lat riket ditt koma. 

Lat viljen din råda på jorda 
så som i himmelen. 

Gjev oss idag vårt daglege brød. 
Forlat oss vår skuld, 

som vi og forlet våre skuldmenn. 
Før oss ikkje ut i freisting, 

men frels oss frå det vonde.
 For riket er ditt, og makta 

og æra i all æve. Amen

Herren velsigne deg 
og bevare deg!

Herren la sitt ansikt 
lyse over deg 

og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn 

på deg
og gi deg fred!

VELSIGNELSEN

MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

Velsignelsen.indd   1 21-04-10   14:44:16

«Herre, tusen takk for Di omsorg for alle sjuke og lidande, 
og for alle som i sitt arbeid skal hjelpa dei 

på ulik måte»
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TRYGG NÅR LIVET RØYNER PÅ

Laminert kort med Fader Vår/Velsig-
nelsen på nynorsk,bokmål og moderne 
norsk. Veilednings pris kr. 20 pr stk.

Informasjons brosjyre
og to forskjellige 
bønnehefter (kr 10).

KFH LITTERATUR
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Inneklemt mellom Russland og Kina 
ligger det et stort land- et land som er 

unikt på flere måter. Det er kjent for sine 
store stepper, mange hester, filt-telt og 
Djengis Kaan.  Støv og ensformige farger 
preger også dette landet, men himmelen, 
ja den er nesten alltid blå. Sommeren er 
opp mot 40 grader varm, mens vinteren 
er ned mot 45 grader kald.

I totalt 3,5 år har jeg og familien min 
bodd i Mongolia, utsendt av Norsk Luth-
ersk Misjonssamband. Først gang vi rei-
ste ut var i 2007, og siste gang vi kom til 
Norge igjen var sommeren 2013. Første 
periode var jeg feltsykepleier, siden vår 
norske lege bodde i en annen by, og 
andre periode jobbet jeg som lærer for 
norske barn.

Helse-og sosialarbeid
Siden 1994 har NLM i samarbeid med 
lokale myndigheter i Mongolia finansiert 
bistandsprosjekter innen helse, jordbruk 
og sosialt arbeid. Mange har fått bedre 
helse og levevilkår, fått arbeid og har 
kunnet forsørge sine familier både under-
veis og i etterkant av disse prosjektene.  

Et helseprosjekt som pågår nå 
(Strengthening Primary Health Care II, 
2013 – 2017), har sitt arbeid vest i Mon-

golia, i fylkene Khovd, 
Gobi Altai og Bayan Ul-
gii, og er nå inne i sin 
andre prosjektperiode. 
Målet for prosjektet er å 
styrke primærhelsetje-
nesten og dermed bidra 
til bedring i helsetilstan-
den til befolkningen ge-
nerelt, men med særlig 
fokus på barns helse. I 
tett samarbeid med lokale 

og sentrale helsemyndigheter fokuserer 
prosjektet på faglig oppdatering av leger 
og andre helsearbeidere, samt utstrakt 
helseopplysning. I mai i år samlet dette 
helseprosjektet 70 deltakere fra 3 fyl-
ker i Mongolia rundt temaet «Forbedre 
kvaliteten på sykepleie for mor/barn».  
Målet var å utruste sykepleiere og lokale 
ledere, og forbedre deres kompetanse 
gjennom å tilby forelesninger, legge til 
rette for at gode erfaringer blir delt med 
andre, samt bygge nettverk for videre 
samarbeid (nlm.no).

Evangelisk arbeid
Også det evangeliske arbeidet har gitt 
frukter. Bibelgrupper som ble startet av 
de første utsendingene på nittitallet, har 
utviklet seg til selvstendige forsamlin-
ger. NLM bidrar med økonomisk støtte 
inn mot utdannelse og utrustning av 
ledere og utvikling av kristen litteratur. 
Utsendingene fra NLM er også involvert 
i forsamlingsarbeid og bidrar med blant 
annet undervisning og deltakelse/ledelse 
av ulike grupper pluss en korttidsbibel-
skole i menighetene. En allidrettsgruppe 
for ungdommer ble startet i 2008, og fun-
gerer godt ennå.

Fra å være lite åpent for blant annet 

kristendommen tidlig på nittitallet, er det 
nå mye mer åpent i Mongolia. Stort og 
tydelig henger for eksempel et bibelvers 
på et av kontorbyggene våre.

Jul
Det nærmer seg jul i Norge nå. Ja, det 
nærmer seg jul i hele verden, men det 
er ikke alle som feirer jul. Hva er jul hvis 
en ikke har hørt om Jesus?  Som det 
synges i en barnesang så fins det ingen 
jul uten Jesus – det blir som en pakke 
med ingenting i. I Mongolia ble det etter 
hvert julepynt å få kjøpt, men det var fordi 
de feiret nyttår. Tenk om alle i Mongolia 
kunne blitt kjent med Jesus, så kunne de 
feire Jesus i jula. Ikke nødvendigvis med 
juletre, for vi trenger ikke overføre alle 
våre tradisjoner, men med Jesus i hjertet. 

Be for:
• Bistandsprosjektene våre. For 

samarbeid med myndigheter og 
generelle prosjektaktiviteter.

• Den lokale kirka vi samarbeider 
med. Be for lederene og me-
nighetenes egne misjonsområder. 

• Utsendingene til NLM som jobber i 
prosjektene, inn mot kirken og an-
dre stillinger. Be om Guds ledelse, 
om god kommunikasjon og godt 
samarbeid.

Mer kan leses om NLMs arbeid i Mon-
golia her:  
http://nlm.no/nlm/internasjonalt/
mongolia

Rita Jonasmo 
tilgitt@yahoo.no

KFH medlem

MONGOLIA – DET UNIKE LAN DET MED DEN BLÅ HIMMELEN

Rita Jonasmo (39) jobber som fagledende sykepleier ved Sørlandets Rehabiliteringssenter 
Eiken, og studerer master i folkehelsevitenskap, UiA. Har 1 mann og 5 barn mellom 2 og 13 år.
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direktoratet påpekte at dårlig helse ikke 
alltid skyldes funksjonsnedsettelsen i seg 
selv. Av og til er det samfunnsmessige 
forhold som manglende medvirkning og 
innflytelse, økt utrygghet, diskriminering 
og manglende tilgjengelighet som kan 
skape problemer. Trivsel, mening og til-
hørighet er viktig for helsen, og her har 
tro og livssynssamfunn mye å bidra med. 
Den lokale fagdagen presenterte mange 
gode tips, forslag og kompetansebyg-
gende litteratur. 

Relevant litteratur: 

Torgauten: Denne boken handler om hvordan mennesker med funksjonshemninger 
kan ivareta retten til tros-og livssynsutøvelse. Redaktører: Sølvi Dahle og Tor Ivar 
Torgauten. Utgitt på Universitetsforlaget i 2010.

Grønne hefte: Dette er et veiledningshefte for samhandling mellom helse-og om-
sorgstjenesten i kommunene og tros-og livssynssamfunn. Utgitt av Samarbeidsrådet 
for tros-og livssynssamfunn, Norges kristne råd, Den norske kirke og Helsedirekto-
ratet i 2013. Kan lastes ned fra nettstedet: www.deltakelse.no 

Schmidt: Hovedbudskapet i denne boka er at åndslivet kan bli en kraft til å bli fris-
kere, til å tåle tap og utholde påkjenninger. Forfatter: Heidi Schmidt. Utgitt i 2009, 
revidert og utgitt på nytt på Fagbokforlaget sommeren 2014 

Dette er en artikkel som ble trykt i Sørum menighetsblad høsten 2014. KFH-
medlemmer utfordres til å oppmuntre sine lokale Menighetsblad og andre 
aktuelle blad til å skrive om dette. Sørum Menighetsblad utfordret også lokale 
helseledere i Sørum til å svare på følgende spørsmål:  Hvordan har dere tenkt 
å legge til rette for å sikre deres tjenestemottakere mulighet til fri tros- og 
livssynsutøvelse? Mange svarte og de som ikke svarte ble utfordret til å sette 
dette tema på dagsorden i sin avdeling.

Heidi Schmidt
KFH Medlem

Samhandling mellom  

helse- og omsorgstjenesten 

i kommunene og  

tros- og livssynssamfunn  

Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å
 utøve 

sin tro eller sitt l
ivssyn – alene og i fellesskap med andre

I samarbeid med

Superaktuell grunnlov
Grunnloven feirer 200 år i disse dager. 
I en ny samhandlingsplan som Helse-
direktoratet nylig lanserte, i samarbeid 
med Den norske kirke, Norges kristne 
råd og Samarbeidsrådet for tro-og livs-
synssamfunn (STL), vises det til Grunn-
lovens paragraf 2 og 16. Det slås fast 
at alle som er avhengige av kommunale 
helse-og omsorgstjenester skal få tilret-
telegging og bistand for å kunne utøve 
sin tro og sitt livssyn. De som leder helse-
og omsorgstjenestene i kommunene og 
de lokale lederne i tros-og livssynsam-
funnene, er sammen ansvarlige for å 
utvikle denne samhandlingen.

Fra livssynsnøytral til livs-
synssåpen
For å fremme denne samhandlingen og 
bygge kompetanse ble det den 27 mars 
arrangert en fagdag om dette på Bjørke-
langen, der Fet, Sørum, Nes og Aurskog 
var representert. Her ble det drøftet tema 
som: Fra en livssynsnøytral til en livsyn-
såpen helse-og omsorgstjeneste, tilret-
telegging for tjenestemottakers mulighet 
til fri tros-og livssynssutøvelse gjennom 
blant annet rutiner, prosedyrer og planer 
og kartlegging. Seniorrådgiver fra Helse-

Samhandling mellom kommunens helse- 
og omsorgstjeneste og tros – 

og livssynssamfunn



Ei helg i oktober var eg så heldig at 
eg fekk besøkja Inga (nordisk koor-

dinator) og KRISOS (dansk KFH) i Dan-
mark, nærare bestemt Kjellerup på Midt-
Jylland. Dei arrangerte mellom anna eit 
6-timars Saline-kurs, der eg underviste 
saman med Inga. Sjølv om det berre var 
4 deltakarar, vart det ein god dag med 
god mat, god prat og ein god atmosfære 
for ferske undervisarar.

Mandag etter kurset ville Inga og eg 
bruka tid på å evaluera kurset og tenkja 

DANMARKSTUR DANMARKSTUR

og at endå fleire bøner for helsesektoren 
stig opp mot Vårherre.

PS: Ta kontakt med meg om du kunne 
tenkja deg å vera med på undervisninga 
til Alet 21-23 januar, 2015 i Danmark. 
Dette er undervisning for å bli utrusta til 
å undervisa, så du må ha tatt eit vanleg 
Salinekurs på forhånd.

Di fleire Salineundervisarar det er, di 
større mulegheit er det til å halda kurs, 
slik at fleire og fleire vert kjent med «Sa-
lineprossess».

Helsing 

Anne Marit Dugstad

framover. Me opplevde at det frå morgo-
nen av opna seg dører slik at me kunne 
ta eit skritt vidare i Salineundervisninga 
i Norden. På få timar hadde me svara 
ja på ein forespørsel om å halda eit nytt 
kurs, og fått i boks ein avtale med Alet 
Uittenbogaard, HCFI sin leiar i «Sali-
neprossess». Ho svara ja på å koma til 
Danmark og undervisa oss i forkant av 
neste Salinekurs. Ho formidla til og med 
at ho same morgon hadde bedd Gud 
om å opna ei dør til Danmark og rett et-

terpå kom henvendelsen 
frå oss!  

Spennande!!
Gud har kalla oss som 

trur på Han til å vera Hans 
vitne, også på arbeids-
plassen. «Salinepros-
sess» er eit godt verk-
tøy til hjelp for oss som 
arbeider i helsesektoren, 
til å leva ut dette kallet. 
Og når dørene for Saline 
i Norden åpnar seg slik 
dei gjer no, er det berre 
å vera lydig og gå!!

Danmarksturen var 
ikkje berre «Saline», men 
også flotte naturopplevin-
gar, gode måltidssfelle-
skap og gjensynsglede 
med Inga, Inger, Kai og 
Bente. Me var saman i 
Sør-Afrika. 

Eg budde hjå Erna, 
Inga si søster. Det var 
kjekt å bli kjent med 
henne og mannen. Både 
fredag og laurdag kveld 
var eg med på KRISOS-

samlingar.  Me såg mel-

lom anna ein lysbildeserie om Francis 
Grim, grunnleggjaren av HCFI, sitt liv. 

Søndag var det gudsteneste i kyrkja 
i Kjellerup. Interessant å leggja merke til 
forskjellane mellom ei norsk og ei dansk 
gudsteneste. Danskane har nok meir 
glede både i liturgi og salmevalg. Dei er 
prega av Gruntvig, medan den norske 
liurgien har meir alvor og høgtid.  Presten 
presenterete bønesøndagen for helse-
personell og han ba for helsepersonell  
i kyrkjebøna. 

Det var inspirerande å høyra Inga 
dela visjonen om «Silverline» på kyrkje-
kaffien, der majoriteten var eldre med 
grått hår. Me får tru at frøa falt i god jord, 

Inga Helver og Anne Marit Dugstad

Inga Helver ved båthavna i «Jægerspris» 
landsbyen der Inga bur.

Vakkert skoglandskap fra «Jægerspris»
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LANDSMØTE PÅ KARMØY FOLKEHØYSKOLE  

11 – 14 juni 2015

Tema:            Utrustet til all god gjerning.

Bibeltime:     «Kom inn i Guds nærhet»: tidligere syke-

                       husprest Gro Stensnæs Håvag

Fredag Kveldsmøte: «Å være Jesu utstrakte hender inn i

                          helsesektoren»: sykehusprest Arnfred Lunde

Formann er:  Hanne Haga <hannelill.haga@gmail.com>

                       tlf. 
95779622

KFH-bønnegruppa i
  Skudeneshavn

KVIFOR REISA HEILT TIL SERBIA FOR Å BE?

Fordi:  
• Denne bønneveka er:
       Ein stad der du kan søkja Herren åleine og sa
       man med andre.
       Ein stad der du kan få påfyll og utrustning til å 
       vandra i Herrens gjerningar.
• Det er trusstyrkjande å høyra kva Herren gjer i 

Europa.
• Det er spennande og eksotisk å møta kristne 

helsearbeidarar frå andre europeiske land. 
• Det er veldig berikande å få utenlandske vener 

som er helsearbeidarar og som trur på Jesus.
• Det er spennande å få innsikt i korleis andre har 

det og vera med og be for dei.
• Det er fantastisk å oppleva at folk frå andre land er interessert i vesle 

Norge, og at dei vil vera med og be for oss.
• Det vert spennande å besøkja og erfara Serbia!

Det er utarbeidd eit bønehefte som skal brukast på bøneveka. Den kjem til å bli 
oversett til dansk. Det er dessverre ikkje tolking på møta, men ein av oss andre 
norske kan hjelpa til med oversetjing om det skulle vera behov for det.

Tema for bøneveka: «Moved with compassion», «grepet av medlidenhet» 

PRAKTISKE OPPLYSNINGAR

TID:                   5 – 10 januar 2015
STAD:                Hotel Venue, Sremski Karlovci, 10 km frå Novistad.
REISE:                  Næraste flyplass er «Nikola Tesla», Beograd. 70 km å køyra til 
                           Sremski Karlovci, med buss eller tog. Reisedetaljar og program 
               vert sendt ut når ein har meldt seg på.
ANKOMST:       Mandag 5. januar kl 14-17
AVREISE:           Lørdag 10 januar etter frokost
PRIS PÅ KOST OG LOSJI:  For 2 og 3-mannsrom, ca 180 Euro (kr.15 –1600), 
               betalast ved ankomst til hotellet. Ein kan få einerom til ein 
   høgare pris.
PÅMELDING:   Send e-post til:  Klara Kisgeci Dudas <klara_kd@yahoo.com>
               Ta kontakt med Anne Marit for å få opplysningar om bestilling 
   av flybillettar.

INTERNASJONAL BØNNEVEKE I 
SERBIA 5 – 10 JANUAR 2015
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Eg har tenkt ein del på det å koma inn i 
ein djupare relasjon med Herren. Ein 

relasjon som gjev større kvile og fleire 
erfaringar i det å vandra i ferdiglagde 
gjerningar. Korleis skjer det? Korleis 
går ein over frå eit avstandsforhold, til 
nærheit og intimitet? Korleis gå frå eit 
bøneliv basert på plikt, til å elska å be? 

Før me går vidare er det viktig å ha 
klart at initiativet til ein djupare relasjon 
kjem frå Herren sjølv. Alt startar med 
Han og Hans store nåde gjennom Je-
sus Kristus.

 «Når de kallar på meg og kjem til 
meg med bønene dykkar, vil eg høyra 
på dykk. Når de søkjer meg, skal de 
finna meg. Ja, søkjer de meg av eit heilt 
hjarta, let eg dykk finna meg, seier Her-
ren.» Jeremia 29.12-14a.  Her står det 
noko om kva Han ber oss å gjera for å 
få sjå Han. Me skal kalla, ropa på Han, 
koma til Han, søkja Han. Det viktigaste 
er likevel «av eit heilt hjarta». Det betyr 
at dette er noko me verkeleg vil. Det får 
«bera og bresta» med alt anna, berre me 
får sjå Han. Den desperate kjensla som 
seier «om ikkje Du velsignar og hjelper, 
er det ute med meg».

Andre nøkkelord til djupare relasjon, 
er overgivelse til Han, og at Han får rensa 
oss frå synd. Dette med å gje avkall på 
goder er også ein nøkkel, f.eks faste frå 
mat, media. Det handlar veldig ofte om 

korleis me brukar tida vår. Kor mykje tid 
får Herren? Lengsel etter noko meir er 
også ei sterk drivkraft.

Endå ein nøkkel er å bestemma seg 
for å halda ut, og ikkje gje opp mens me 
ventar på at Gud skal svara på våre bø-
ner.

Herren seier i Jes.45.3 «Eg vil gje 
deg skattar skjult i mørke og rikdomar 
gøymde på løynlege stadar, så du skal 
vita at eg er Herren, Israels Gud, som 
har kalla deg på namn».  Desse skat-
tane og rikdomane er å finna gjennom 
ein djupare relasjon med Han, f.eks. 
skattar som større friheit og sannheit og 
ei djupare glede. 

Det er også veldig verdifullt å oppleva 
ei veksande bevisstheit om Hans nær-
vær.  Han ser meg og elskar meg. Han 
vil verkeleg gripa inn og gjera noko med 
det som er galt i livet mitt.  Følgjene av 
desse erfaringane, vert ein større trong 
etter å vera saman med Han. Jesus Kris-
tus har ei enorm tiltrekningskraft.  Han 
har ei slik utstråling at ein aldri vert lei av 
å sjå på Han. 

Eg tykkjer det er fantastisk at Herren 
vil føra oss inn i eit djupare og djupare 
fellesskap med Han. Hans kjærleik og 
rausheit er ubegrensa. Den er tilgjenge-
leg for alle som søkjer Han av eit heilt 
hjarta.

Takkeemne:
• At Anne Marit hadde ein fin tur til Danmark
• At Herren har åpna ei dør for Salineundervisning i Norden

Bønneemne:
• KFH har ei Gudgitt oppgåve. Be om oppdatering av WEB-sida, så folk får 

vita om oss og blir interessert. 
• Be om fleire medlemmer, spesielt yngre.
• Be for Landsmøtet på Karmøy 2015- for arrangementskomiteen, valgkomi-

teen og at me får dei talarane Gud vil.  

Helsing 
Anne Marit Dugstad

KFH senteret ønsker å takke alle med-
lemmer for deres trofaste støtte i for-

bønn, kontingenter og gaver, både små og 
store.
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Landsmøte på Karmøy... s.12

Kommunens helse- og... s. 8

Mongolia... s. 6

Landsstyret, 
KFH-senteret 

 og redaksjonen 
ønsker dere alle en velsignet og 

gledelig  julehøytid og et godt nytt år!
Takk for godt fellesskap, forbønn, gaver og 

innsats i  året som snart er gått.
Det gir mot og styrke å vite og erfare 

at vi står sammen og arbeider 
mot felles mål.


