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LEDER ARTIKKEL

Kjære medlemmer!
Tusen takk for sist til dere som var på landsmøtet på 
Mesnali i juni i år! Takk til Lillehammergruppa for job-
ben dere gjorde for å få til en så flott samling!

Vi traff også blink med foredragsholdere. Både Marie 
Aakre, Kari Helene Haugen og Sigbjørn Vindheim kom 
med lærerike og inspirerende bidrag, hver på sin måte. 
Det vil komme artikler fra foredragene i neste KFH-blad 
i desember.  

Det ble som vanlig travle dager med mye program. 
Noen kjente på at det ble litt for mye, mens andre viste 
en utrolig apetitt og måtte få med seg alt. 

Jeg er veldig takknemlig for dere nye som har kom-
met til, og for det engasjementet dere har vist for arbei-
det. Det gir håp for framtiden! Vi opplever absolutt en 
bevegelse i riktig retning. Flere har gitt uttrykk for at de 
vil jobbe med å rekruttere nye medlemmer og å starte 
bønnegrupper på sitt hjemsted. 

Et annet nydelig resultat fra landsmøtet er beslut-
ningen om at vi vil heve vår stemme for menneskets 
ukrenkelige verdi. Vi vil kaste søkelyset på at alle har rett 
til et verdig liv. Det gjelder ikke minst nok ressurser til 
sykehus og institusjoner, så pasientene blir møtt, tatt på 
alvor og får den hjelpen de trenger.

Vi ser at det er mye arbeid å ta fatt på for det nye 
styret. Kan dere be om at vi gjennomfører det som lig-
ger på Guds hjerte og at vi får nok ressurser til det, både 
menneskelig og økonomisk?

Jeg vil opplyse om at det er mulig å gi en gave via 

nettsiden. Hilsen Anne-Marit

L ANDSMØTET PÅ LILLEHAMMER

Inntrykk fra Landsmøtet 2019
«Det føles veldig godt, riktig og viktig å være en del av 
KFH.» SIV, EN AV VÅRE NYE MEDLEMMER

«KFH, hvor har dere gjemt dere?» 
 VÅR FESTTALER SIGBJØRN VINDHEIM

«Landsmøtet ble en stor velsignelse i livet mitt. 
Trosstyrkende og oppmuntrende. Godt lederskap og 
vertskap. Inspirerende generalforsamling og gode, 
dyktige talere og sangere gjennom dagene. Jeg gjem-
mer det alt i hjertet mitt. Salme 117.» 
 I TAKKNEMLIGHET; KARI ESPÅS DROGSETH

KFH-landsmøtet vart slik ein fin kvilestad for sjela. 
Omgjeven av folk som berre ville andre vel, og flotte, 
lærerike foredrag. Takk! LEIKNY STRØMME FLATHUS

Som nyinnmeldte medlemmer i KFH, var vi naturligvis 
spente på hvordan vi ble tatt imot på landsmøtet. Ved 
registreringen ble vi møtt av Anne Marit, som formidlet 
med et stort smil at vi var hjertelig velkommen. Ellers var 
et av helgens høydepunkter innleggene til Marie Aakre, 
som utfordret oss som helsepersonell å bruke dømme-
kraft i møte med pasienter med åndelige behov. Vi måt-
te lære å spørre: «Har du et livssyn eller en tro som er 
viktig for deg?». Et annet moment var viktigheten med å 
sortere mellom åndelig omsorg og Jesu misjonsbefaling.
Sigbjørn Vindheims festtale var også interessant.
Vi er definitivt blitt inspirert til å spre KFH-visjonen ved 
å rekruttere helsearbeidere og få innpass i menighetene 
der vi bor. Birthe Heradstveit og Mike Adams, Askøy

Marie Aakre Festtaler Sigbjørn Vindheim blir intervjuet 
av Brit Marie.

Kari Helene Haugen Det nye styret.
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Bønn
Noen ord av Jesus i møte med fariseerne er verd å tenke 
over (les hele avsnittet i Joh. 4 vers 31-36).

«Hvis dere blir i mine ord, er dere virkelig mine disi-
pler. Da skal dere  kjenne sannheten, og sannheten 
skal sette dere fri».

Men de skjønte ikke at de ikke var fri. «Den som gjør synd 
er syndens trell, sa Jesus… Får da Sønnen frigjort dere blir 
dere virkelig fri». Takk for friheten i Jesu frelse!

Bønn for/om
• visdom til å formidle 
nåden og sannheten.
• kurset i Saline Prosess 
på Sandane 20.-21. sept.
• helsemisjonskonferan-
sen i Trondheim 22.-24. 
november.
• helseinstitusjonene der 
du bor.

• visdom for styret i 
arbeidet med:

 - Utforming av ny 
handlingsplan/KFH sitt 
verdigrunnlag.

 - Hvordan vi kan være 
en røst inn i dagens 
helsevesen.

 - PR og arbeidet med å få 
flere yngre medlemmer.

Sigrun Sollien, bønnekoordinator

Saline Prosess, Sandane 20.-21. september
Dette er et kurstilbud for deg som ønsker å formidle 
Jesu kjærlighet med respekt og varsomhet på din ar-
beidsplass. Påmeldingsfrist: 12. september. Redaksjonen 
regner med at du får nyhetsbrevet denne datoen, så da 
får du akkurat meldt deg på hvis du vil.

Helsemisjons- 
konferansen
Et samarbeidspro-
sjekt mellom ulike 
kristne helseor-
ganisasjonar. 
Påmeldingsfrist 
15. oktober. (Billig 
påmelding før 15. 
september)

Bønneuke i Israel med påfølgende tur januar 2019
04. - 06. januar: Lederdager.  
06. - 11. januar: Europeisk bønneuke.
12. - 16. januar: Rundtur
Påmeldingsfrist 31. oktober.

For mer opplysninger om alle arrangementene,  
se nettsiden kfhelse.no.

SALINE
PROSESS

Kristen Forening for Helse-
personell arrangerer kurs i

Dato: Fredag 20. september kl. 18.00-21.00 og
 Lørdag 21. september kl. 09.00-16.00

Sted: Sandane Bedehus, Sagevegen 12, 6823 Sandane

Pris: kr. 650 pr. Person (inkludert kursmappe,    
 kveldsmat fredag og lunsj lørdag)

Påmeldingsfrist: 12. september 2019

For mer opplysninger, overnattingsmuligheter  
og påmelding, se vår nettside kfhelse.no

Ved spørsmål, kontakt:
Anne Marit Dugstad tlf. 48135573 / kontakt@kfhelse.no
Gunhild Gimmestad tlf. tlf. 91640696 / gstole@hotmail.com

20.-21. september 2019
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KRISTEN FORENING FOR HELSEPERSONELL

Fra bønnerommet under 
landsmøtet på Lillehammer.

20. oktober 2019: Forbønnssøndag  for helse-
tjenesten og helsepersonell
Oppfording til menigheter og kristne organisasjoner!
Vil du og din menighet være med å be? Inne på nett-
siden vår kfhelse.no finner du mer informasjon om 
«Healthcare Sunday».

Pensjonister ber for yrkesaktive!
På landsmøtet startet vi opp med et nytt bønnenett-
verk. Hver yrkesaktiv fikk 3 pensjonister som forbedere!
Dette er Silverline i aksjon! Kanskje flere vil bli med?
Hvis du er yrkesaktiv og vil ha forbønn, og hvis du er 
pensjonist/uføretrygdet og vil være forbeder, ta kontakt 
med KFH via nettsiden, så prøver vi å organisere
bønnenettverket.

HVA SK JER FREMOVER?

Nesten alle samlet.


