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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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LEDER

Kjære KFH– ere!

Vi nærmer oss 70-årsjubileet for vår 
forening. Tenk i 70 år har vi hatt tro-

faste medlemmer som har bedt for hel-
sesektoren her i Norge. Vi har ikke stått 
alene, vi er også knyttet sammen med 
en hel verden gjennom HCFI Healthcare 
Christian Fellowship International. 

Som dere vet har vi hatt en lederkon-
feranse i Sør Afrika der vi har møtt le-
dere fra 55 ulike nasjoner. Vi er en del av 
kristne helsearbeidere på verdensbasis 
og vi er med å utgjøre en forskjell i hel-
se og omsorg utover vår verden. Det er 
forsket mye på ulike viktige verdier som 
menneskets verdighet, respekt, mennes-
keverd, livskvalitet, åndelige behov m.m. 
og vi har tilegnet oss mye kunnskap om 
tingenes tilstand. Vi klarer ikke å imple-
mentere ut i hverdagen til den enkelte 
pasient den kunnskap vi har for å få til en 
forandring. Nå vet vi også at det finnes 
mange gode eksempel på både beboere 
og pasienter som opplever å bli sett, får 
brukt sine egne resurser og får opple-
ver å bli godt ivaretatt. Dette er vi svært 
takknemlige for og takker Gud for. Dere 
har helt sikkert selv vært de som har gitt 
helhetlig omsorg mange ganger, men til 
tross for de gode eksemplene så vet vi 
at mange ikke får oppleve hva helhetlig 
omsorg innebærer. Pasienters åndelige 
behov blir ikke kartlagt og pasienter opp-

lever åndelig nød. Jeg er sikker på at vi 
har en Gud som ser og som hører når 
vi ber så la oss fortsette med det!! Med
Guds kjærlighet utøst i våre hjerter så blir 
det naturlig å bli berørt av andres nød. 
Det var det Jesus ble, han gråt med de 
gråtende. 

Empati er et flott ord og det er viktig 
å la seg berøre, men det trenger også 
handling og mot til å stå opp for de som 
trenger deg! Gud har behov for hver og 
en av oss og vi er viktige, for Han vil 
bruke våre øyne og våre hender!! Hans 
gode vilje er at alle skal ha det bra! Derfor 
døde Jesus, for at syndens makt skulle 
bli brutt og gjennom oss som tror på 
det glade budskapet kan hans rike bli 
utbredt. Vi i KFH er viktige Jesu med-
arbeidere! 

Jeg ønsker dere Guds velsignelse og 
husk på at hver enkelt av dere er viktige, 
just du er verdifull!!  

 Hilsen fra Kristina



Kjære venner!

Denne gangen kommer en hilsen fra 
meg i forbindelse med da jeg har 

vært ute på ulike møter. Jeg ble så glad 
da jeg fikk forespørsel om møter både 
fra Anne Marit i Voss og Eli fra Lilleham-
mer. Kontakt meg gjerne hvis du ønsker 
jeg skal komme til ditt hjemsted. Da blir 
jeg glad. 

Når jeg skulle til Voss kontaktet jeg 
gruppa i Bergen for å ha et møte hos 
dem i den forbindelse, men dessverre lot 
det seg ikke gjøre denne gangen. Den 
14. mars dro jeg til Voss. Der hadde vi 
et åpent møte i bedehuset Nain. Jeg 
var i lag med Torbjørg Søyland og Berit 

Bjørnhaug.  Torborg er leder for en bøn-
negruppe på Haukeland sykehus. Hun 
fortalte interessante ting fra dette arbeid. 
Berit hadde selv opplevd mye sykdom 
og fortalt om opplevelser hun hadde hatt 
som pasient. Jeg deltok med å holde en 
andakt. Vi var 10 personer tilstede og vi 
hadde en god samling. Anne Marit sitt 
ønske var å få møte en person som øn-
sker å be for sykehuset sammen med 
henne en gang i uken. Dette er fortsatt 
et bønnebegjær som vi husker på.

Den 31. mars dro jeg til Lillehammer. 
Der hadde vi et møte for beboere på hel-
seheimen. Alle i gruppen på Lillehammer 

møtte opp og de hjalp til med å hente og 
bringe beboere, serverte kaffe og kaker 
som de hadde med seg. Det var en fin 
samling og tenk at det kom hele 20 per-
soner.

Den 1. april deltok jeg på gruppens 
møte i Lillehammer. Da kom det to i til-
legg fra Gjøvik og det var koselig å treffe 
dem også. Vi ble i alt 9 sammen. 

Den 24. og 25. mai feiret KRISOS i 
Danmark sitt 20 års jubileum. Jeg reiste 
dit sammen med Brit Olimstad. Vi ble 
hentet ved fergen og godt ivaretatt med 
mat og husrom og felleskap, det var så 
koselig. Den 24 var Jubileet i Kjellrup 
som begynte med generalforsamling. 
Seinere holdt pastor i baptistmenigheten 
Anne Marie Winter en andakt. Britta Eck-
hardt holdt et fantastisk innlegg, hun er 
sykepleier på et hospice og hun fortalte 
om hvordan hun fikk mulighet å be for og 
med pasienter. Hun mente at vi mange 
ganger er for redde for å spørre pasi-
entene om vi skal be for dem, selvsagt 
må dette skje på pasientenes vilkår, men 
hun sa at de fleste takket ja til dette. Det 
var virkelig interessant å høre på henne. 

KRISOS feire sitt
   20 års jubileum

Foto: M. Jansson

Margreth Jansson fortalte om vårdbibe-
len de har laget i Sverige og Krisos er in-
teressert å få til en dansk vårdbibel. Inga 
Sørig presenterte «Internasjonal Saline» 
om hvordan en kan trene helsearbeidere 
til å dele evangeliet og om «Silverline 
visjonen», som innebærer å inspirere de 
med sølv i håret til å be og hvor viktig det 
er. Merete Simonsen sang under hele 
stevnet. På kvelden var det fest med mid-
dag kaffe og bløtkake. Da hadde Inga et 
tilbakeblikk og jeg gav en hilsen fra KFH 
og overrakte en pengegave. Søndag var 
vi alle i Kjellerup kirke og etter det ble vi 
kjørt til bussen. Vi er takknemlige for en 
god og innholdsrik helg. 

Hilser dere med Hebr. 4,14 –16.

Kjærlig hilsen,

Agnes Emilie Nordås

Barbro Fritz

Barbro Fritz var invitert talere for å 
fortelle om sitt kall og sitt arbeid i Afrika. 

HILSEN FRA REISESEKRETÆR HILSEN FRA REISESEKRETÆR
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 Led som Moses og 

   bygg som Nehemja var motto!!

Leder konferansen begynte med en 
gudstjeneste i kapellet og Dr. George 

McDonald var første taler.
Her kommer talen kort referert:
2 Mos. 32 Gud talte til Moses ansikt 

til ansikt, om dette står det 99 ganger i 
bibelen. I kap 32 v. 9 kom Moses ned fra 
berget etter at han hadde vært sammen 
med Gud i 40 dager. Folket hadde syndet 
– og her ser vi hvordan Moses reagerte, 
han bad inderlig for folket at Gud skulle 
gi dem velvilje og han begynte med å 
minne Gud på at det er Guds folk, det 
folk du har ført ut, ditt folk sa han til Gud. 
Han minnet Gud om hans løfte til folket. 

Han var også modig og var ikke redd 
for å fortelle dem at de hadde syndet. 
Han sa kanskje at jeg kan gjøre soning 
for deres synd. Han bad, Gud tilgi deres 
synd, hvis du ikke kan det så stryk meg 
ut av din bok. Moses hadde tilbragt så 
mye tid sammen med Gud at han for-
stod konsekvensene av synden. For å 
lede som Moses må lederen elske folket. 
Ledere blir sett på, de unge tar etter, for 
eksempel Josua så opp til Moses. 

Han sa videre at vi trenger en åndelig 
reformasjon og henviste på nytt til Mo-
ses. Moses ønsket seg en dypere felle-
skap med Gud, dette til tross for at han 

kjente Gud og ble av Gud kalt ved sitt 
navn. Han forstod at det var så mye mer 
å lære kjenne ved Gud. Å elske Gud, 
elske Guds folk var en nødvendighet for 
å kunne gå i forbønn og be inderlig for 
dem. Mose var en forbeder, en type av 
Jesus. Jesus er en modell for tjenende 
lederskap. 

Etter gudstjenesten fikk vi dra til He-
bron der det nybygde bønnekapellet lig-
ger, der fikk vi en guidet rundvandring.

«House of Prayer for all Nations» 
som bønnekapellet blir kalt vil være et 
bønnekapell for alle nasjoner, de ønsker 
å be om en stor skare helsearbeidere 
som blir sanne Jesu tilbedere. 

Her på lederkonferansen var vi sam-
let ledere fra 55 ulike nasjoner i verden, 
på grunn av at vi har en felles visjon og 
misjon. Vi møtte en lege fra Sør Sudan, 
han fortalte at han og familiens hus ble 
beskutt straks han skulle reise til kon-
feransen, men lyktes å komme likevel. 
Fra Madagaskar var to representanter 
som vi ble nærmere kjent med, en lege 
og en sykepleielærer. Afrika var sterkest 
representert med deltakere fra mange 
ulike land. Vi var en gruppe på 9 fra Nor-
den, og Europe var også representert 
av mange deltagere, Israel hadde en og 
USA og Canada var også representert 
med en fra hvert land. 

Sør Afrika er virkelig kontrastenes 
land der de rike eier land og bedrifter. 
Samtidig er det et land med stor fattig-
dom og mange av de svarte bor fortsatt 
i townships, som er store slumområder. 
Korrupsjon er meget utbredt og ledelsen 
i landet vet å berike seg. Et av de største 
helseproblemene er Aids slik at det er 
mange barn som vokser opp uten mor 
og far.  

HCFI sitt arbeid deles inn i tre ulike 
målområder. 

1. Internasjonal Saline, hvordan 
man trener helsearbeidere til å 
dele evangeliet på pasienters 
premisser, de som blir trent for-
ventes å multipliserer seg.

2. Community Health Ministry, 
dette er integrert misjonsarbeid, 
og ble gjort i områder der det ikke 
finnes noen form av strukturert 
helsearbeid. Da drar helsearbei-
dere dit og begynner å etablere 
kontakt med folk fra det distrikt de 
er i og lærer opp frivillige som i sin 
tur lærer opp andre og sammen 
bygger de etter hvert en helse-
klinikk som tilhører folket. Samti-
dig er det naturlige tilfelle å dele 
evangeliet og kirker blir bygget. 

3. Medical Outreaches, kristen 
helsepersonell drar sammen ut 
til byer der det ikke finnes noen 
form for medisinske klinikker. Der 
gjøres en innsats og samtidig får 
de muligheter å dele evangeliet.  

Mange fortalte engasjert om hvordan de 
hadde arbeidet intenst i flere år på sam-
me plassen og de hadde virkelig gjort 
en stor innsats. Det var inspirerende å 
møte de ulike menneskene å kjenne på 
et sterkt felleskap og et stort engasje-
ment. Framfor alt bad vi mye sammen og 
begynte alle samlinger med lovsang og 
tilbedelse. Det har vært en inspirerende 
konferanse å være deltakere på og vi har 
alle fått ny inspirasjon til arbeidet som vi 
i KFH driver med. Godt å vite- at vi står 
sammen i dette store arbeid!

Kristina

HCFI GLOBAL LEADERSH IP SUMMIT, 3 – 8 MAI 2014

Bønnekapellet - Foto: Inga Sørig
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      TEMA: I takknemlighet for det som har vært –
    og med visjoner for framtiden  

70 ÅRS JUBILEUM FOR KFH 6. SEPTEMBER 2014

Sigmund Danielsen er utdannet i kristendom, dia-
koni og familieterapi og arbeider som sjelesørger 
og diakonikonsulent i Normisjon. I tillegg underviser 
han i kristen sjelesorg ved Diakonova og er leder for 
Fermata, ressurssenter for sjelesorg og veiledning.

Tove Giske er førsteamanuensis ved Haraldsplass 
diakonale høgskole der hun er FoU-leder. I tillegg 
forsker og underviser hun og har særlig hatt fokus 
på åndelig omsorg. Tove er også redaktør for Tids-
skrift for fag og tro, utgitt av KFSS og hun er visepre-
sident i Nurses Christian Fellowship International.Sted:      Lovisenberg Menighetshus, Lovisenberggt. 4E

Kl. 10.00 – 10.30  Registrering

Kl. 11.00 – 11.30   Åpning og velkomst ved 
            formann Kristina Torskenæs.
                              Musikk og sang.
                              Jubileumsprolog ved Grete Finsrud.

Kl. 11.30 – 12.00   Foredrag ved  Tove Giske                                   

Kl. 12.00 – 13.00   Lunsj. 

Kl. 13.00 – 13.45   Sigmund Danielsson: «Å ta vare på seg selv 
            og andre».
 
                             Kaffepause.

Kl. 14.00 – 14.45   Undervisningen fortsetter

Kl. 15.00 – 15.45   Gruppesamtale 

Kl. 16.00 – 18.00  Pause

Kl. 18.00                Festmiddag
                             Jubileumsfest med hilsninger og sang

Kl. 19.00               Tale ved Kristina Torskenæs: «Nøkler til 
           Åndelig omsorg.» 

Kurs og påmeldingsavgift: kr. 200.00 – kontonr. 1503 44 84705.
Pris:                     Lunsj og middag kr 350
Overnatting:        Hver enkelt ordner selv.
Påmeldingsfrist:  Innen 15. august (tlf. 2269 4451 mandager 10 – 14)
          eller e-post: kfhelse@getmail.no

Kristina Berg Torskenæs er førstelektor på høys-
kolen Diakonova, har forsket på åndelig omsorg. 
Har vært undervisningsleder på Salemkirkens 
bibelskole i tre år. Leder for KFH siden 2009.
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70 ÅR SIDEN KRISTEN FORENING FOR HELSEPERSONEL STARTET, LITT HISTORIKK

Mye av stoffet i denne artikkel er tatt 
i fra KFH kontakt nr 3. 2004, jubi-

leumsnummeret for 60 års jubileet.
Midt i krigens år 6. juli 1944 startet   

KFH som en forening for kristne syke-
pleiere (KSF). Forstanderinne Ingrid 
Wyller kalte sammen til ett møte på Røde 
Kors søsterhjem og det ble enstemmig 
bestemt å stifte: Kristne Sykepleierske 
Forening, som det het den gangen.

Hun sa at den åndelige omsorg i 
helsesektoren var ett forsømt område 
i ett sekularisert samfunn. Tanken om 
å danne en slik forening kom til henne 
da hun var nordpå under krigen og så 
nøden og behovet for åndelig omsorg 
blandt pasientene.

Motto for foreningen: Dere er jordens 
salt.  Dere er verdens lys.

Det er samme motiv fortsatt i dag.
Kontigenten ble satt til kr 3. pr år, pr 

medlem, alle lokalforeningene skulle inn-
betale kr 1 pr medlem til hodvedkassen.

Rundt omkring i landet ble det dan-
net lokalforeninger og Oslo foreningen 
fungerte som hovedstyre.

Omkring 1970 begynte det å heve 
seg sterke røster innen KSF for å utvide 
foreningen til å omfatte alt helseperso-
nell. På landsmøte i 1972 ble navnet 
endrett til: Kristen Forening for Helse-
personell (KFH). KFH ønsket å være 
en forening som kunne være til hjelp og 
inspirasjon for alle yrkesgrupper innen 
helsesektoren.

KFH de senere år.
KFH er  er tilknyttet HCFI. Healthcare 

Christian Fellowship Internasjonale.
I 2008 ble KFH innvitert til å delta i ett 

kurs i åndelig omsorg, i Danmark. Saline 
Solution – betyr saltoppløsning. Saltba-
lansen i kroppen vår skal være i balanse 
ellers så påvirker det vår allmentilstand, 
på samme måte også på den åndelige 
side. Kurset handler om en pasient på 
ett sykehus som fikk all den den fysiske 
hjelp han trengte, men ingen spurte om 
han hadde noe åndelige behov. Saline 
er ett kurs i åndelig omsorg, ett redskap 
for de som vil være ett vitne på arbeids-
plassen. Det ble startet i England og 

har spredt seg utover til mange land. Kur-
set er utarbeidet av den ungarske legen 
dr. Gabor. Det har vært avholdt kurs i 
Sverige og Danmark hvor KFH’ere fra 
Norge har deltatt. På landsmøte i 2009 i 
Grimstad hadde vi undervisning, rollespill 
og gruppearbeid om kurset. Det arbeides 
nå med oversettelse av kursheftet slik at 
det skal tilpasses norske forhold. 

KFH har hele tiden vært opptatt av å 
spre aktuell kristen litteratur. I 2009 fikk 
en laget brosjyrene Fadervår/Velsignel-
sen de er laminerte og veldig fine å gi 
bort til de som trenger det. Likeså hefte: 
Trygg når det røyner på. Passer veldig 
bra til engstelige pasienter, likeså forann 
en sykehusinnleggelse.

Høsten 2010 ble KFH oppfordret til 
å være med på Helse og omsorgssøn-
dag. En dag hvor  en spesielt skulle be 
for helsesektoren. Helt siden 1992 har 
denne dagen blitt market over store deler 
av verden. Det er som regel 3. søndag 
i oktober. 2011 var bønneår i regi av 
HCFI, da ble det bedt døgnkontinuerlig 

hele året. Norge deltok også, vi fikk til-
delt vår tid, og det ble til velsignelse for 
foreningen.

Den første uken i januar hvert år er 
det den Europeiske bønneuke som sam-
ler helsepersonell fra mange land for å 
be, nå sist var den i Sverige. KFH har 
godt samarbeide med de nordiske land 
og deltar på hverandres landsmøter, li-
keså deltatt på iternasjonale konferanser.

Fra 2011 tok Sandra Kristine Inge-
bregtsen over som Senterleder, Barbara 
G. Lovett ble hennes assistent, etter ca. 
30 år på kontoret. I 2013 var KFH så 
heldige å få: Bønnefolder, den er laget av 
bønnekoordinator Anne Marit Dugstad. 
Den er til stor velsignelse for foreningen. 
Hjemmesida til KFH har i løpet av de 
siste årene blitt ny, og mange er inne og 
ser på den viser tallene.

Velkommen til å være med å feire vårt 
70 års jubileum!

Landstyret 
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Norge, Sverige og Danmark på Landsmøte

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.

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

«Herre, tusen takk for Di omsorg for alle sjuke og lidande, 

og for alle som i sitt arbeid skal hjelpa dei 
på ulik måte»



Når Gud arbeider med eit menneske, 
brukar Han tid – Han bearbeider jords-
monnet i sjela, sår sitt Ord inn i sjela og 
Han haustar, slik trekanten på bildet vi-
ser. Han brukar oss menneske i dette 
arbeidet, men Han har regien, og det er  
Han som frelser. 

Kurset peikar på ein del spørsmål, for 
eks. Kvifor er tru viktig i helse og om-
sorgsarbeidet? Kva mogelegheiter har 
me, kva hindringar fins? Kva hjelpemid-
del, reiskapar har me som kristne?

Eit av våre hjelpemiddel er framfor alt 
bønn. Eit anna er å heisa trusflagg, det 
betyr at ein på ein enkel og naturleg måte 
viser kven ein tilhøyrer (Jesus).  Dersom 
du får ta kurset ein gong, vil du få ei dju-
pare forklaring på trusflagg og kva dei 
andre hjelpemidla er.  Du vil også få svar 
på dei spørsmåla som blir stilt.

«Salineprocess» er ein universell rei-
skap som eg meiner kan brukast verda 

     SALINE I SØR-AFRIKA SALINE I SØR-AFRIKA

Som dei fleste av dykk veit, var Kris-
tina, mannen hennar og eg på tur 

til Sør Afrika i mai. Me deltok på «HCFI 
Global Leadersummit», eit 3 dagars ar-
beidsmøte for leiarar i HCFI over heile 
verda. Etter arbeidsmøtet var det tilbod 
om å delta på ulike kurs. 

Eg deltok på «Saline-process», først 
det vanlege kurset, så eit kurs for dei 
som skal undervisa i «Saline-process». 

Her kjem nokre smakebitar:
«Salineprocess» handlar om å utrus-

ta oss til å vera vitne som helsepersonell 
på våre arbeidsplassar. Det er vårt kall 
og vårt ansvar å la Herren få bruka oss. 
Det handlar ikkje først og fremst om å 
forkynna, men meir om å vera under 
Herrens leiing for våre pasientar og kol-
legaer. 

Me skal vera 0,9% salt, det er sunt, 
beskyttande, rensande og smakfullt. 
Sterkare saltstyrke er øydeleggjande, 
ja, dødeleg. Sjå Matt 5.13, der Jesus 
sjølv samanliknar oss som trur med salt.  
Dette er grunnen til namnet på kurset.

Når me er salt, får me åndeleg inn-
flytelse.

Innflytelsen vert endå sterkare der-
som me har ein Kristus-lik karakter, god 
yrkeskompetanse, er barmhjertige og har 
medlidenheit, utfører ein vis kommunika-
sjon og viser mot når det trengs. 

I alt må me tilnærma oss andre men-
neske med sensitivitet, respekt og tilla-
telse.

over sjølv om landa er ulike, også om me har ulike yrke og kjem frå ulike kyrkje-
samfunn.  Kurset utrustar oss til å vera vitne i vårt vesen og vår grunnholdning. Det 
hjelper oss til eit samspel med Herren, og det er Han som veit om den beste vegen.

Eg er veldig takknemleg til Herren at Han åpna dører og gjorde det mogeleg for 
meg å  delta på  kurset, og eg kjente på ein utfordring at eg verkeleg måtte strekkja 
meg for å få læra mest mogeleg. 

Eg håpar og ber om at dei unge kristne som utdannar seg innan helsesektoren i 
dag, og som ynskjer at Herren skal bruka dei på arbeidsplassen, skal få anledning 
til å bli kjent med «Salineprocess».

Anne Marit Dugstad

  SALINE er eit engelsk ord, 
        det betyr «saltaktig, saltholdig»

Salinekursets hovudleiar: Alet Uittenbogaart, 

som også er leiar for Saline, HCFI-globalt.
Dyktig forelesar,Timothy frå Sør-Afrika.

Harvesting

Sowing

Cultivating

(Hausta)

(Så)

(Dyrke)
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Marilyn frå Sveits, 
Lynn frå Sør-Afrika, 
Anne Marit frå Norge



På siste landsstyremøte ble vi på nytt orientert om behovet for 
for oppussing av senteret og innkjøp av nye møbler. Birgit 

Slimming som har vært vår leietaker en lengre tid, har flyttet ut og 
vi får en ny leietaker fra den 1 august. Da trenger vi oppussing i 
form av maling og innkjøp av ny komfyr. 

Vi er så glade for at vi hadde kloke forgjengere som kjøpte inn 
leiligheten. Den er en verdi som har steget betraktelig siden da. 
Nå er vi så heldige at vi har kunnet kombinere med å leie ut deler 
av leiligheten og får inn leie som dekker en stor del av månedlig 
kostnad. Senteret bruker vi til alt kontorarbeid og er et egnet sted 
å ha våre styremøter i. Vi har også muligheter for overnatting 
i senteret i samband med styremøter, og som dere vet så kan 
medlemmer overnatte i samband med Oslo-besøk for en mindre 
sum. Vi tenkte at vi i forbindelse med 70 års jubileet skulle ta opp 
en egen innsamling for oppussing av senteret. 

Landstyret 

 Erasmia Grim, som tilber sin 
Herre og Frelsar.

OPPUSSING AV SENTERET HELSING FRÅ BØNEKOORDINATOR

Kjære dykk !

Eg har lyst til å dela med dykk litt av 
oplevelsane frå Sør Afrika!

Konferansen varte i 4 dagar, første 
dag var avsett til bønn og tilbedelse.

Det vart ein flott dag, der me fekk 
besøkja Hebron, HCFI sitt hovudsenter. 

Erasmia Grim, enka etter HCFI sin 
grunnleggjar, ønskte oss velkomen på 
ein verdig og omsorgsfull måte. Ho er 
som ei dronning for Jesus.

 Me hadde ei fantastisk gudsteneste 
i «House of Prayer for All Nations» som 
ligg der på Hebron.

På ettermiddagen var det bøn for alt 
arbeidet i HCFI. Me var delt inn i grupper, 
så hadde me bønevandring der me be-
søkte 7 – 8 bønnestasjonar med viktige 
bønneemne.  

«House of Prayer for All Nations» er 
endå eit vitnesbyrd om det Gud gjer i ver-
den i dag. Han opprettar bønehus, stadar 
der ein kan vera i bøn og tilbedelse når 
ein vil, døgnet rundt. 

Me møtte ein norsk lege på konfe-
ransen, Karl Bandlien. Fleire av dykk 
kjenner han sikkert, han var på KFH sitt 
landsmøte i Førde for nokre år sidan. 
Han bur og arbeider i USA. Han er også 
medlem av HCFI sitt øverste styre. Det 
var så godt å oppleva korleis han la vekt 
på bøn. «Det må til for at dører skal  åp-
nast», sa han.

Eg hadde på forhånd høyrt at han 
har fått ein visjon om at det skal koma 
vekkelse i helsesektoren i Norden. 

Det var ein opplevelse å møta så 
mange menneske som hadde lagt sine 
liv ned for Jesus. Dei hadde latt seg 
forma av Han og vorte personlegheiter 
som fekk bety ein forskjell der dei hadde 
sitt arbeid.

Turen og opphaldet i Sør Afrika har 
gitt meg inspirasjon og påfyll for å fort-
setja å be for Norden, be om den vek-
kelsen som me trur skal koma.

Me 9 som deltok frå Norden vart ei-
nige om å bruka «Nordisk bønnestafett» 
til å be spesielt for Norden kvar første 
onsdag i månaden. Du er hjarteleg vel-
komen til å vera med på det om du vil og 
kan. Gje beskjed til meg dersom du ikkje 
mottek «Nordisk bønnestafett»

I tillegg til å bruka bønefoldar for Nor-
ge, vil me gjerne de skal be for:

• Nok midlar til å pussa opp KFH-
Senteret. Husværet treng eit løft 
slik at det vert fint og attraktivt 
etter dagens standard.

• Jubileumsmøtet 6 September.

Helsing 
Anne Marit Dugstad
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