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Kjære viktige KFH-medlemmer!

Eg er veldig takknemleg for kvar enkelt av dykk som er 
medlem i KFH! Dykkar medlemsskap viser at de har eit 

engasjement for dei kristne verdiane i helsevesenet i Norge. 
Som forening har me fått vore med på mykje dei siste 

månadane. De kan lesa om kurset i Saline Prosess og om 
Helsemisjonskonferansen i november 2017 på nettsida.

Det var også ei stor ære og ein fest å vera vert for 30 del-
takarar på den Europeiske Bønneveka i Sandefjord i januar 
i år. (Sjå bilde på side 2 og nettsida). Eg har tru for at tida 
me brukte i bønn der, vil bringa velsignelse over landet vårt. 

Første helga i februar fekk Kristina, som no har gjort ferdig 
sin doktorgrad i «Nøkler til åndelig omsorg», eg og lege Tor-
stein Huseby, vera med og halda seminar for studentar innan 
helse på Studentforum 2018. Det var svært inspirerande å 

vera saman med ungdomar som ynskjer å fylgja Jesus i 
kvardagen. (Sjå video på nettsida).

Det er forunderleg kor samanfallande tema for forkynnin-
ga var på den Europeiske Bønneveka og på Studentforum/
Hellig Hverdag. Dette er tema som er viktige også i KFH.

For det første:
Jesus lærte oss å be i Fadervår: «Lat Riket Ditt koma, lat 
viljen Din råda på jorda så som i Himmelen». Gud ynskjer at 
Hans Gudsrike-verdiar skal gjennomsyra heile samfunnet, 
ikkje berre kyrkja. Derfor kallar Han menneske ut i vanleg 
samfunnsnyttig arbeid. Då Jesus døydde på krossen, var  
Guds plan at heile tilværelsen skulle gjennopprettast, ikkje 
berre at me skulle få tilgivelse for syndene våre. 

Side 2/...
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For det andre:
Det er viktig for alle truande å ha nokon å vandra saman med 
for å bli bevart og å veksa i trua.  Ein medvandrar som ein 
kan snakka med, lesa Bibelen med og be saman med. Det 
at ein eldre er med ein yngre, vart løfta fram som spesielt 
viktig. HCFI kallar det «Discipleship eller Discoverygroup». 

For det tredje:
Betydningen av bønn for arbeidsplassen vart løfta fram. Ein 
kunne fornemma ein intensivering og opptrapping. Ein av 
deltakarane på Studentforum kunne rapportera om eit vek-
sande antal bønnegrupper på studiestadane i byen der han 

bur. Det er min draum at det også skal skje på sjukehusa i 
landet vårt.

Eit anna forslag, som alle kan ta i bruk med ein gong 
og dagleg: i Matt. 9.38 står det: «Be derfor haustens Herre 
om å driva ut arbeidarar til sin haust». Kvifor ikkje be denne 
bøna kvar dag kl 09:38 og/eller kl 21.38. Klokkeslettet viser 
til kapittel og vers på bibelverset me ber.

Til slutt, tusen takk til Brit Olimstad som har skrive så fint 
minneord om Berte Olimstad, ei av dei som har gått føre oss 
og sett spor etter seg. Ho var faktisk leiar i KFH første gong 
eg var med i landsstyret ein gong på 1980-talet.

Anne Marit

PRAKTISK INFORMASJON

Som de ser i Nyheitsbrevet, kjem Sandra til å trappa ned og etterkvart avslutta sitt arbeid i KFH.  Sandra har betydd mykje 
for KFH, ikkje minst for meg i tida eg har vore leiar.  Alltid positiv og hjelpsam og i bønn for arbeidet. Nokre av Sandra 

sine oppgåver er no delegert til andre. Fint om de er med og ber om at me må finna vegar og arbeidsmetodar/reiskapar som 
kan vera tenleg i vår tid. Kanskje er det ein der ute som kan vera med og hjelpa til, slik Sandra oppfordrar til?

Ei av følgjene av at Sandra trappar ned, er at KFH-kontoret ikkje vil bli betjent kvar mandag. Dersom de ynskjer kontakt, 
kan de ringja meg på tlf 4813 5573 eller senda ein e-mail på kfhelse@getmail.no.  Heldigvis fortset Sandra endå ei stund 
med ansvar for økonomi og layout.

Så vil eg berre informera om at no har KFH oppretta VIPPS-konto. Den av dykk som har VIPPS, kan leita fram navnet 
vårt under VIPPS-bedrift og betala dykkar medlemskontingent, og eventuelt gi ei gåve på ein enkel måte! 
Så vil eg berre be alle dykk som har e-mailadresse om å oppgi den til sisollie@online.no (hvis de ikkje har gjort det før),  

at me kan senda ut informasjon på ein enkel måte.

Deltakerne på Europeisk bønneuke januar 2018, som kom fra Sverige, Danmark, Wales, Irland, Holland, Sveits, 
Frankrike, Litauen, Russland, Serbia og Norge.

2

MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt                  nyhetsbrev 1/2018

Fra Side 1/...



MINNeORd OM BeRTe OlIMSTAd

Berte Olimstad døde søndag morgen, 14. januar 2018 på 
Mandal sykehjem. Hun ble født 13.07.1923, på Vegår-

shei. Utdannet ved Ullevål Sykepleierskole 1951, og arbeidet 
ved forskjellige avdelinger på Ullevål sykehus, og et år ved 
et sykehus i London. Hun tok spesialutdanning i forebyggen-
de helsearbeid ved Statens Utdanningssenter for helseper-
sonell og i administrasjon. Videre gjennomførte hun en rekke 
fagkurs, blant annet ved Nordsk Helsehøyskole i Gøteborg. 
Var helsesøster i Grimstad i ca 7 år, og 27 år som fylkes-
sykepleier i Aust-Agder.

 I Oslo ble hun ganske snart kjent med Kristen Foren-
ing for Helsepersonell. Visjonen for KFH  ble en hjertesak 
for henne. I mange år var hun med i landsstyret, leder av 
foreningen i tidsrommet 1988 til 1992, og fra 1993 til 2002 
redaktør av medlemsbladet KFH-kontakt.

Berte var et bønnemenneske. I heimen sin på Nedenes 
hadde hun et eget alter på kjøkkenet. Hun  hadde stor tillit 
til Gud, og la derfor alt framfor ham. Hun takket og hun ba!

Berte var opptatt av at foreningen var en del av en stor 
sammenheng. Hun deltok på en rekke konferanser i Norden 
og internasjonalt. På den måten fikk hun også et bredt kon-
taktnett med KFH-ere.

De siste årene av sitt liv bodde Berte i Mandal, først sam-
men med sin søster i tre år, før hun fikk plass på Mandal 
sykehjem, som hun var på i litt over et år.

Jeg besøkte Berte flere ganger i den tiden hun var i Man-
dal.  Det var godt å være sammen med henne. I den tiden hun 
var på sykehjemmet viste hun omsorg for sine medpasienter. 
Når ordene ble færre så viste hun dem varme, med å smile 
og stryke medpasientene med en varm hånd.

I denne forbindelse må jeg nevne at 
hun hadde fått sin kveldsbønn trykt 
opp på en plakat som sto på bordet 
inne på hennes rom. 

Den lød slik: «I dine hender Fad-
er blid jeg legger nå til evig tid min 
sjel og hva jeg er og har. Ta du det 
alt i ditt forvar». Dette er fra en sang. 
Denne las personalet sammen med 
henne hver kveld. Det syntes jeg var 
godt å høre. 

Siste kvelden hun levde snakket vi om Joh. 14, 1- 4. I min 
Fars hus er det mange rom......  Berte responderte på dette 
med et stort smil, og så sa hun: «Ja og takk»!  Det var en 
velsignet stund å få være der.

Berte ble begravt fra Vegårshei kirke fredag 19, januar. 
En stor flokk mennesker fra mange kanter deltok. Presten 
knyttet talen sin til bl.a Joh. Åpenbaring. Se jeg har satt foran 
deg en åpnet dør. 

Mange ble med på en minnestund etter begravelsen.  Det 
som gikk igjen var takknemlighet for hva Berte hadde betydd 
for så mange, og at hun hadde satt spor etter seg.

Fra KFH kom det en nydelig blomsterbukett. Jeg hilste fra 
KFH og sa også noen takkens ord hva Berte hadde betydd 
for foreningen, og hennes engasjement for at helsepersonell 
måtte være bevisst på at pasientene også fikk dekket sine 
åndelige behov, slik at hele mennesket ble ivaretatt.

Guds fred over Berte Olimstads minne.

Brit Olimstad
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For mer opplysninger, se nettsiden, eller kontakt Anne Marit på tlf. 4813 5573
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lANdSMØTe 2019

Vi i Lillehammer-gruppa vil ønske dere alle hjertelig velkommen 
til Landsmøte i Lillehammer-området, nærmere bestemt: NMS 

Camp Sjusjøen, Mesnalia, 20 – 23 juni 2019. Camp Sjusjøen blir 
drevet av Norsk Misjonsselskap. Det ligger 20 min (med bil/buss) fra 
Lillehammer i retning Sjusjøen (se også nettside). 

Vi ønsker at dagene skal bli noen gode dager med bibel- og 
bønne-fellesskap, hvile og inspirasjon. Håper at du vil sette av disse 
dagene og komme!



GOD PÅSKE til alle våre lesere!

Herren er 
  sanneleg oppstanden...
          Lukas 24,34

GOD PÅSKE til alle våre lesere!

Herren er 
  sanneleg oppstanden...
          Lukas 24,34

Tid for å gi stafettpinnen videre
Kjære Medlemmer!

Etter 10 år i KFH senteret og vel over pensjonsalder, føler jeg tiden er inne for å gi stafettpinnen 
videre. Jeg har trives godt i KFH.
I disse årene har jeg truffet mange hyggelige mennesker som har den samme visjon til å 

frembringe Guds rike i helsevesenet. Å være på senteret har vært like viktig som et sunt hjerte 
som pumper: dvs arbeid kommer inn, blir behandlet og går ut . Det har vært et stort privilegium 
å ha personlig kontakt med alle dere herlige medlemmer, KFH styret, nye medlemmer som er 
nysgjerrige, regnskapsfører, trykkeri, styret i sameiet, overnattingsgjester, osv. 

De administrative oppgavene på kontoret har vært varierte. I teorien er arbeids tiden fra 
kl.10.00 – 14.00 hver mandag. Skulle dere vite om en troende person som kunne være interessert 
i å jobbe på KFH kontoret i Oslo, eller hjemmefra, ta kontakt med Anne Marit Dugstad (annema.
dugstad@gmail.com). Det er behov for en som har kunnskap om og erfaring med økonomi, 
data, internett og sosiale medier. I mellomtiden er vi MEGET takknemlige hvis dere vil BE for 
den rette person til å ta over.

Siden jeg slutter nå, men skal hjelpe styret litt med overgangen, vil jeg gjerne ta denne an-
ledning til å si til hver og enn HJERTELIG TUSEN TAKK for meg. Det har vært givende å jobbe 
på senteret.

Be for KFH styret som gjør en fantastisk jobb ved å prøve å rekruttere nye unge helsepersonell og gjøre KFH kjent. De 
drømmer om mange medlemmer.

Må Gud velsigne dere, Sandra
Obs! HUSK å betale kontingent kr. 350 for 2018. Det hjelper styret å planlegge framover. Samtidig, vil jeg gjerne si, hjertelig 
tusen takk for deres generøse gavmildhet over disse årene. Må Gud lønne dere tilbake... hundre ganger det som ble sådd.
(se Markus 4,20).
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