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Tenk at me går mot slutten av 2019! Eg kjen-
ner på takknemlegheit når eg tenkjer på alt 
eg har fått vore med på i KFH-regi dette året!

Høgdepunkta var den Europeiska 
bønneveka  i januar i Ukraina saman med 
Kristina Berg Torskenæs, og landsmøtet 
på Mesnali ved Lillehammer. Etter lands-
møtet vart KFH presentert i beste sende-
tid på TV-kanalen Visjon Norge!

I haust var det først planleggingsdag-
ar for Saline Prosess for Europa i Ungarn, 
vidare kurs i Saline Prosess på Sandane, så 
ei flott haustferieveke i Oslo, der eg fekk 
bu på Senteret og arbeida med KFH-saker. 
Veka vart avslutta med landsstyremøte og 
eit flott seminar med Roy Godwin om det 
å vera ein leiar som velsignar. Og eg vil i 
Jesu Navn velsigna dykk som er medlem-
mer i KFH, at de får styrke i kvardagen til 
å leva ut Kristuslivet. Takk for den kontak-
ten mange av oss har hatt  gjennom tele-
fonsamtalar, meldingar og e-mailar. Takk 
for alle dykk som var på landsmøtet og 
kurset i Saline Prosess. 

Det er så flott med dei nye gruppe-
ne i Sykkylven, Tønsberg og på Hønefoss!  
Og ytterlegare  2-3  grupper er i emning. 
Lat oss berre fortsetja å be om fleire med-
lemmer og fleire bønnegrupper. Me kan 
absolutt vera med på å bety ein forskjell 
gjennom våre bønner.

I det siste har eg tenkt på det å vera 
ei røyst, det å ropa. Når livet vert vanske-
leg, kjem det rop ut av vårt indre, rop om 
at livet må verta bedre, rop om hjelp og 
styrke, rop etter håp. Sanninga er også at 
Gud ropar etter oss. Det største ropet  er 
at Han sendte Jesus for å døy for våre syn-
der, og for å føra oss inn i fellesskap med 

Seg.  Gud lengtar etter å 
røra ved den sjuke, den 
som lever i smerte og 
håpløyse på ulike måtar. 
Han lengtar etter å gi 
hjelp. håp og frelse. Han vil bruka oss som 
trur på Han til reiskapar i dette. La oss be 
om å få vera ei  røyst for Han.

På landmøtet var det fokus på å byg-
gja eit arbeid på viktige bærande verdiar. 
Dette har ført til at me i det nye styret har 
jobba med å finna dei bærande verdiane 
for KFH. KFH står på Guds Ord. Når me 
lever etter Guds ord, skapar det  kjær-
leiksfrukter i våre liv, som f.eks omsorg og 
rettferd. Dette er gode verdiar å byggja på.  
Når ein er omsorgsfull, så viser ein respekt 
og empati. Ein er oppmerksom og gir ver-
digheit til andre. Ein er medvandrar, hjel-
par, barmhjertig, god, vennleg, nådig, glad.

Når ein er rettferdig, så er ein sann, 
ærleg, åpen, rettskaffen, truverdig og har 
ein sunn autoritet. Styret vil arbeida vida-
re med å finna eit tenleg verdigrunnlag for 
KFH. Kom gjerne med innspel.

Til slutt vil eg peika på kor viktig det 
er at me held oss nær Jesus i denne tida, 
og les Guds Ord, så det kan vera vår bær-
ande styrke. Det er så mange andre retnin-
gar som bryt med Guds ord. Mykje av det 
kan sjå fint ut. La oss be om visdom til å 
skjelna kva som sant og rett, og kva som 
fører oss bort frå sanninga.

«Me skal vera tru mot sanninga i kjær-
leik, og i eitt og alt veksa opp til han som er 
hovudet, Kristus» Ef. 4.15

Ei velsigna jolehøgtid til dykk alle!

Helsing, Anne Marit

Kjære medlemmer!

LEIAR

Foto: Rune Smistad
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Har du noen gang blitt utfordret på din 
tro? Slapp helt av, du er ikke alene. Det er 
nemlig så mange ting og hendelser i livet 
som utfordrer vår tro, ja hele Bibelhis-
torien er full av historier om mennesker 
som ble utfordret på sitt Gudsforhold i 
sitt yrkesliv.

Vårt valg av etikk, og vårt fokus på re-
fleksjon blir utfordret. Men også vår selv-
tillitt, evt manglende sådan... Fristelsen til 
å legge igjen egen personlighet på utsiden 
av arbeidsplassen kan i blant være stor.

Vi er inne i en tid der vi opplever at 
grensene mellom det ulovlige, det uak-
septable, og det akseptable er i stadig for-
skyvning. Og det akseptable kan fort bli en 
plikt. Nettopp da er det fristende å bli grå 
og ettergivende på jobben: "Si minst mu-
lig, og vi vil like deg".

Og for en stakkars helsearbeider - 
som tross alt vil beskytte sin mulig opp-
adgående CV og sitt rennomé, fristes jo til 
å følge dette.

Et kort blikk gjennom Bibelhistorien 
forteller oss om mennesker som seiret - 
og det på svært ulike måter. Men felles for 
dem alle var at de ikke bøyde av for det pa-
radigmet eller de nye såkalte "forbedrin-
gene" som kom, når dette gikk i mot deres 
overbevisning.

Faktum er at mange av det Gamle 
Testamentes personligheter valgte å be-
holde sin Gudgitte kultur, og satte sin tro 
på Bibelens Gud foran alt annet. For klare 
grenser kan i noen tilfeller vise seg vikti-

gere enn lovprist vitenskap. Vitenskapens 
problem er at den må justere seg selv til 
stadighet. Dens styrke er at den som regel 
klarer å begrunne seg selv, og være utprø-
vet og dokumentert. Vi vet alle at kultur 
og klare grenser er viktige - for alle men-
nesker.

Ved norske Høyskoler har man jo for 
lengst begynt å si at Kultur gir helse, - ja, 
og at Kultur ER helse.

For ingen kan leve sitt liv uten kul-
tur, helt uten noe som gir dem glede, re-
kreasjon, justering, god eller dårlig sam-
vittighet, skam eller mening, og tydelige 
grenser. Det må være et NOE som virker i 
oss, ellers kan vi ende opp med det Paulus 
skrev om for over 1900 år siden, nemlig at  
"...likevel lovpriste og takket de ham ikke som 
Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og 
deres uforstandige hjerter ble formørket."

Måtte vi aldri ende opp der. Lover og 
grenser må ha sin basis i noe som er godt 
og som gjør godt, og som virker.

Når er kulturen en fast grunn og når 
er det moderne trender som skal gjelde? 
Det er stort sett to alternativer som gjel-
der: Forandre personen - eller forandre 
kulturen.

For å forstå dette er det umulig å være 
helt objektiv. En av mine beste fagbøker 
på den daværende Høyskolen i Vestfold, 
var en bok om vitenskapsteori, av Magda-
lene Thomassen. Der skriver forfatteren 
rett ut at ingen undervisning, rådgivning 
eller forskning er forutsetningsløs.

Utdrag fra festtalen 
på KFH-landsmøtet 2019

 LANDSMØTE
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Hvilket betyr: Alt forutsetter noe! 
Dette betyr, at du først som sist bare kan 
glemme å fremstå som 100% objektiv. Du 
må stige frem i eget liv, og på din arbeids-
plass! Som troende og som helsearbeider 
med respekt for Guds Ord i dypet av ditt 
hjerte skal du få slippe å være objektiv. Du 
får faktisk lov å være subjektiv. 

Og det er nettopp det domstolen et-
ter andre verdenskrig i sin tid også ønsket: 
Mennesker som lot sjel og hjerte gjen-
nomsyre deres arbeid, istedet for å skylde 
på stadig nye lover som innføres.

Gjennom Bibelhistorien ser vi men-
nesker som virker svake, beseiret, fattige, 
og maktløse. Men i dette lå deres styrke, 
for nettopp da kunne de la ting i sitt eget 
liv komme frem, bli kjent med sitt egent-
lige kall, ja, nettopp da kjente de gleden 
over å lide for sin tro, og en dyp takknem-

lighet vekket frem i deres hjerter.
Den usynlige Gud kom dem til hjelp 

med synlige hjelpemidler som blod på 
dørkarmen, tavler med bud på veggen, tid-
vis synlige engler, og korset som symbol, 
staven som en påminner om Guds styrke, 
og senere nattverden som påminner om 
en ny og bedre pakt.

Daniels kamp i et fremmed land for 
2500 år siden gir oss en pekepinn og et 
forbilde: Han velger å holde fast på sin 
kultur. Og for alle oss som har benyttet 
dagsplan i vårt arbeide, vi oppdager snart 
Daniels dagsplan:

For: 3 ganger om dagen åpner han 
vinduene og bøyer sine knær i retning Je-
rusalem og ber på basis av noe han verds-
etter. Han ber med tårer, og så velger han 
en alternativ ernæring, og Gud velsigner 
ham og hans 3 unge venner.

Festtaler Sigbjørn Vindheim 
intervjuet av Brit Marie.
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I vår tid er holdningsetableringen 
kommet noe mer frem i det psykiske hel-
searbeidet, og det står om Daniel og hans 
3 venner at: "De satte seg fore..."

Nettopp i at de satte seg fore, er en 
sterk holdningsetablering. Han kunne 
bare si som en annen av Jesu venner noen 
hundre år senere skrev - i fra en feng-
sels-celle: "Om jeg lever eller dør, hører 
jeg Herren til"

Derfor: Lidelse eller motgang er nor-
malen. Det problemfrie er å regne som en 
ren bonus.

Også det Nye Testamente oppfordrer 
oss til å ikke bli overrasket når vi ankom-
mer en prøvsom situasjon. Det er da ting 
viser seg, det er da ting kommer opp og 
frem. Det er da man kan stige frem i eget 
liv - og kanskje til og med tale frimodig.

Kanskje Daniels bok lærer oss det 
motsatte av dagens nytelses-trender: 

Nemlig at vi skal la oss overraske om alt 
går på skinner over svært lang tid.

Psykiatri-professor Viktor Frankl, 
som gikk bort i 1997, mente jo også det 
samme, at motgang er normalen, og den 
gjør noe med oss, bare vi lærer å utøve 
godhet i mening - å vise vilje til mening…. 
gjerne ispedd humor og en solid porsjon 
sjølironi.

Lær å le av deg selv - ja, Professor 
Frankl utfordrer oss fortsatt. Hans stem-
me lyder enda, etter sin død.

Holdningen er viktig. For noen 
ganger et det det eneste maktmiddel vi 
har som vi fullt og helt rår over. Livets 
uheldigheter kan vi kanskje ikke gjøre så 
mye med, men hvilken holdning vi møter 
det med - er det faktisk vi som bestemmer. 

Det er en Gudgitt gave.

Sigbjørn Vindheim, festtaler

Lillehammergruppa koser seg med napoleonskake, en gave etter innsatsen som landsmøteverter.
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Etter mitt syn var hovudfokus i hennes 
foredrag  det praksisnære etikkarbeid i yr-
keslivet. Vi så på tema som fremmer per-
sonlig moralsk modenhet, der særlig etisk 
refleksjon og verdibasert ledelse i hver-
dagskulturen, danner de ansattes etiske 
kompetanse. Det finnes ingen snarvei til 
personlig moralsk modenhet. Det er viktig 
at hver enkelt får hjelp til å reflektere over 
egen vurderingsevne i komplekse hand-
lingsvalg. Å få være rett person til rett tid 
på rett sted, er en Guds gave. 

Sykepleiens etiske grunnlag
Grunnlaget for all sykepleie skal være re-
spekten for det enkelte menneskets liv og 
iboende verdighet. Sykepleie skal bygge 
på barmhjertighet, omsorg og respekt for 
menneskerettighetene. Dette fundamen-
tet bør kjennetegne all praksis.

Hverdagsetikk
Hva er profesjonsmoral? Evnen til å tref-
fe beslutninger. Praktisk dømmekraft un-
der handlingspress. Den profesjonelle må 
både kunne reflektere og beslutte (Svein 
Aage Christffersen). Dømmekraft kan sies 
å være en persons evne til kritisk reflek-
sjon over sin iakttagelse. 

Hverdagskultur
Det er viktig å ha en  felles forankret 
grunnmur av verdier på en arbeidsplass. 
Eksempel på grunnmur:  Respekt for liv. 
Barmhjertighet.  Respekt for verdighet . 
Helhet. Åpenhet/ærlighet. Medbestem-
melse.

Felles verdier kan gi et dannende, 
kompetent og bærekraftig fellesskap som 
skaper gode resultater.

Det blir ofte et moralsk stress når 
sentrale verdier har det trangt, når jeg vet 
hva jeg bør, men ikke får det til. De med 
sterk etisk sensitivitet har det vanskeligst.
(E. Severinsson)

Det er ikke bare arbeidet som belas-
ter personalet, men det moralske ansva-
ret! Hva koster det å danne motkraft og å 
arbeide motstrøms over tid ?

Etisk refleksjon
Vi lærer ikke av erfaring, men vi lærer av 
refleksjoner over  erfaringer. Refleksjoner 
er et middel til å forsterke /forbedre prak-
sis. Dannelse er en personlig prosess som 
endrer personenes perspektiv og fremmer 
ny kunnskap (Carpers ”The personal way 
of knowing”). 

Refleksjon er å stille sentrale spørs-
mål om egen og andres innflytelse (Løg-
strup).

Grunnmodellen for etisk refleksjon 
som ble presentert, kalles den sekvensi-
elle samtale. Når vi klatrer på hverandres 
tanker, kan vi bruke setningen; “når du 
sier det, da tenker jeg at…”

Noen av landsmøtedeltakerne ble 
utfordret til å prøve denne samtalemodel-
len. Undertegnede opplevde at samtalen 
fikk fram mange ulike måter å tenke  på 
uten at det ble konfrontasjon. 

Referert av Anne Marit Dugstad

UTDRAG FRA FOREDRAG AV MARIE AAKRE PÅ KFH-LANDSMØTE 2019

“Jakten på dømmekraft” og “Modige møter”

LANDSMØTE 
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- Hvordan ser en hellig hverdag ut for 
deg?
At jeg alltid kan få starte dagen med å 
legge den i Guds hender, og stadig ha en 
levende indre kommunkasjon med Jesus 
der jeg er.  At jeg lever menneskeorientert, 
og er meg bevisst hvem jeg er og hva jeg 
ønsker å stå for i møte med andre. Bevisst-
heten om sannhet, generøsitet og likeverd 
er svært sentralt å oppøve. Noen ganger 
oppstår det uventede møter som jeg kan 

oppleve som “ferdiglagt”, og da er det jo 
godt å få bidra, men også særlig tungt hvis 
jeg først forstår dette i etterkant. 

Hvordan kan man integrere sin tro i 
hverdagsliv og yrkesliv, mener du? 
Jeg får lyst til å spørre hvordan jeg kan la 
det være? Min tro er en integrert del av 
meg, og da blir den ingen hemmelighet. 
Men det er forvaltningen av den som av-
gjør frukten. Jeg har lært og sett mye uvi-

INTERVJU MED MARIE AAKRE

En hellig hverdag på arbeidsplassen
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selighet og utydelighet fra kristne i om-
gangen med andre. Åpenhet om egen tro 
og livssyn bør og kan deles naturlig mel-
lom mennesker som har mye med hver-
andre å gjøre. 
 
Har du noen opplevelser/historier 
knyttet til tematikken?
Ja, mange. Jeg ledet Kreftavdelingen 
sammen med en overlege som var ateist, 
og vi utviklet gjennom mange år en gjen-
sidig respekt og fant det naturlig å være 
åpne om eget livssyn. Vi brukte hver-
andres ståsted og forskjellighet som res-
surs. Han henviste til meg hvis pasienter 
ønsket samtale om tro. Jeg har mange 
sterke erfaringer fra åpne samtaler om tro 
med pasienter, pårørende og ansatte som 
har ønsket dette. 

Hvordan ser livet ut med Jesus på job-
ben som helsearbeider?
Jeg har i 50 år hatt stor arbeidsglede i job-
ben som sykepleier og leder. Det har gitt 
meg dyp mening som troende å få bygge 
mitt profesjonsansvar på barmhjertighet, 
helhet, verdighet, respekt og åpenhet. 
Alvorlig syke mennesker og deres nære 
pårørende erfarer ofte åndelig lengsel og 
uro. Også de ansatte opplever stadig be-
hov for åpenhet om hvordan de kan møte 
spørsmål om tro og tvil. 

Det har lenge vært trangt for tro og 
livssyn i mange hverdagskulturer i helse-
tjenesten, og det er mye åndelig sjenanse 
hos de ansatte. Sterke motkrefter, myter 
og skepsis er jo også velkjent. 

Som mange andre har jeg utviklet 
mot og personlig beredskap til å møte ek-

sistensielle spørsmål og åndelige behov på 
en ansvarlig, naturlig og åpen måte. 

I et livssynsåpent samfunn bør sam-
taler om livssyn og tro kunne deles. Tema 
har jo lenge vært det sentrale område av 
menneskerettighetene å bli møtt med re-
spekt som likeverdige mennesker, på tross 
av forskjellig livssyn, tro og åndelige be-
hov. 

Retten til å leve ut sin tro er særlig 
viktig når livet er vanskelig. Vi har nok 
sviktet mange lidende mennesker med et 
menneskesyn som ikke favner det helhet-
lige og eksistensielle. Som leder, veileder 
og etikk-arbeider har jeg stadig kunnet 
påvirke kulturen og de ansattes bevissthet 
og forståelse av den åndelige omsorgen. 

Snakker du med dine kolleger og ven-
ner som ikke tror om Jesus og din per-
sonlige tro? Hvordan går du frem?
Både ja og nei. Jeg tror på naturlig åpen-
het, og kan stadig dele spørsmål om tro og 
tvil, men jeg har lært at jeg ikke kan endre 
andre mennesker enn meg selv. Det kreves 
moden vurderingsevne for å skape ekte og 
gode møter om personlig livssyn og tro, og 
for å forstå hva som er ønskelig eller na-
turlig i sammenhengen. Jeg tror mest på 
etisk bevissthet og vilje til å leve mitt liv 
så sant og helt som jeg får til. Kunsten i 
møte med andre er jo å møtes, å være nys-
gjerrige på hverandres livsverden og å dele 
den. Her er det ingen egentlig oppskrift på 
hvordan vi tar og gir hverandre plass. 
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LANDSMØTE 

Kari Helene Haugen var sosialist, kommu-
nist og feminist og havnet i Misjonssam-
bandet. Det er vanskelig å tenke seg en 
større kontrast.  Snart er hun 67 år og pen-
sjonist etter 47 år i NLMs tjeneste. Hun 
har søkt forkynnerkurs og misjonsskole, 
begge deler viste seg å være forbeholdt 
menn. Etter hvert ble hun innvilget for-
kynnerkurset. Konseptet om tjenestede-
ling appellerer ikke mye til en suffragette. 
Med Maria ved Jesu føtter og den sama-
ritanske kvinne utsendt til sin by, mener 
hun at Jesus, vår Herre, sier seg enig. 

Syn av Jesus
Kari Helene var nok mere pappajente, 
og kom til å dele hans politiske syn. Hun 
gjorde narr av mora som var en kristen. 
Det ble lange samtaler med en venninne, 
også en kristen. Kari Helene var urokkelig. 
Men Jesus ville ikke gi henne opp. Plutse-
lig så hun i måneskinnet en stor kvit skik-
kelse som kom inn gjennom vinduet. Hun 
skjønte det var Jesus, han som hun for-
nektet eksisterte. Han sa: «Kari, vil du føl-
ge meg?» «Je får fælje og sjå hær det er,» 
svarer Kari i forfjamselsen og på klingende 
dialekt. Da romvenninnen spurte hva hun 
svarte ja til, våget  ikke Kari å fortelle hva 
hun hadde sett i et syn. Det var vanskeligst 
å fortelle dette til mor og i tilllegg fortelle 
at hun hadde tatt feil, men mor gav hen-
ne en god klem, som Kari Helene sent vil 
glemme. 

Kallet    
Kallet dukket opp bak i en gammel Boble 
mellom to frodige damer som sang: «Tenk 
hvilken nåde det er av Gud,» av full hals.  
Teksten slo ned i hjertet, og misjonskallet 
var en realitet. En kristen kjæreste uten 
misjonskall måtte velges bort. Dermed 
fikk hun en anelse om at hun kom til å 
bli «enestående», men med en eneståen-
de mulighet til å leve ut kallet! Kari fikk 
høre om Japan, med sol i flagget, men som 
manglet Verdens lys. Det traff henne. Hun 
skulle til Japan. 

Soloppgangens land   
Det skulle bli 22 år i et land på den andre 
siden av jordkloden; soloppgangens land. 
Japan var en tålmodighetsprøve, men det 
var også hellige møtepunkter. På søndags-
skolen blir det sådd et lite frø. Etter man-
ge år møter hun en av elevene  igjen. Hele 
familien har valgt Jesus og latt seg døpe.  
Visst er det smertefullt at så få kommer til 
tro, men Kari Helene har tro på vekkelse, 
og håper inderlig hun får oppleve den.

Til en ukjent Gud 
Var det virkelig nødvendig å introdusere 
en ny gud i et land der det allerede fantes 
80 000 av dem? Var det «itte nuk»?  Det 
var likevel en som manglet; Han som er 
Verdens lys! Hun leser om Paulus (Apgj 
17) som vandrer rundt på Akropolis og 
blir rystet over alle avgudsbildene. Han 

BIBELTIMEHOLDER PÅ KFH-LANDSMØTE 2019

Kari Helene Haugen,  
suffragette i misjonens tjeneste
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konfronteres med Stoiske filosofer og Epi-
kurs lykkelære. Mellom altrene finner han 
ett med innskriften: «Til en ukjent Gud». 
Epimedes var blitt hentet fra Kreta for om 
mulig å kunne stoppe en epidemi som her-
jet, og som krevde mange menneskeliv. Al-
tere blir innviet til Den ukjente Gud som 
bønnfalles, og som stanser epidemien. Nå 
får Han endelig sitt rette navn; Jesus Kris-
tus.  

Guds visdom
Kari Helene er oppslukt av Guds visdom, 
noe hun er helt avhengig av i møte med 
japanerne. Ham hun en gang ikke trodde 
på, trenger hun til å gi visdom, til ledel-
se, beskyttelse og åpenbaring i misjons-

gjerningen.  Fra Salomos ordspråk, Dani-
els drømmer, Davids salmer og Paulus` 
formaninger, øser hun av sin rike kunn-
skap og formidler åpenbaring og visdom i 
Guds ord.

«Lær oss å telle våre dager så vi får 
visdom i hjertet,» sier David i salme 90. 
Kari Helene runder snart 67 år, dvs. 24 
455 dager og snart pensjonist, men hun vil 
likevel være å finne som frivillig i NLM. 
Seilbåten hennes skal settes på vannet. 
Hun har seilt et par ganger, men sier som 
Pippi: «Det har jeg ikke gjort før, men det 
klarer jeg helt sikkert!»

Rannveig Bremer Fjær
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Den 20. - 21. september organiserte Kris-
ten Forening for Helsepersonell (KFH)  
et kurs som heter Saline Prosess. Gruppa 
som deltok, kom fra forskjellige kulturer 
og ulik yrkes bakgrunn innen helse.

Kurset ble holdt i bedehuset på San-
dane. Alet Uittenbogaard, leder for Saline 
Prosess i Healthcare Christian Fellowship 
International og Anne Marit Dugstad,  le-
der i KFH, underviste på kurset.

Undervisningen er basert på Bibe-
len, slik at helsearbeidere blir utrustet til 
å være et vitne for Jesus. Saline kurset for-
bereder deltakerne til å bli en del av Her-
ren sitt arbeid  for å formidle Jesu kjær-
lighet til  pasienter og kollegaer og ved å 
være jordens salt og lys. Nøkkelbibelvers 
gjennom kurset er Matt. 5.13-16.

Vi fikk undervisning om sammen-

hengen mellom tro og helse, trosprin-
sipper og bibelkunnskap, grunnleggende 
prinsipper for kommunikasjon, teknikker 
for å kunne bygge opp åndelige relasjoner,  
og  hvordan vi kan oppmuntre pasientene 
til å fortelle om sin troshistorie.

Mellom undervisningsbolkene var 
det også tid til å bli kjent med hverandre, 
være ute i solen og nyte god mat fra Eri-
trea, som ble laget av noen av deltakerne.  

En av deltakerene sier:
«Takk for det flotte kurset i Saline pro-

sess. Vi  fikk gode dager i Sandane. Det var en 
velsignelse å få undervisning av Alet Uitten-
bogaard fra Nederland. Håper at flere ønsker 
å delta på kurset i fremtiden.»

Karin Van Veen
 Ny og ung medlem i KFH

Kurs i Saline Prosess på Sandane

 SALINE
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HANDLINGSPLAN

Handlingsplan for 2019-2021
KFH sin visjon:
At det skal finnes bønnegrupper på/for 
alle institusjoner og sykehus i landet 
vårt. KFH utruster kristent helseperso-
nell til å være Jesu utstrakte hender inn 
i helsesektoren.

Det sentrale under bønn er å se ting fra 
Guds perspektiv og å bli leda av Den Hel-
lige Ånd. Vi ønsker gjennom bønn å se et 
forvandla helsevesen.  

Kristent Helsepersonell må bevisstgjøres 
til å se sitt ansvar i bønn og aktivt arbeide 
for at KFH- visjonen blir kjent i helsesekto-
ren, spesielt blant kristent helsepersonell.

Satsningsområder:
1. Bønnegrupper
Mål: Danne 7 nye bønnegrupper, spesielt 
i de største byene. Prioritere de største 
sykehusene, der det er størst sannsynlig-
het for mange kristne. Mål: nye grupper i 
Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi ønsker 
også nye grupper på mindre plasser, der 
det finnes medlemmer og andre som er 
interesserte.

Sigrun Sollien er bønnekoordiantor. 
Fortsetter arbeidet som før med å  distri-
buere bønnelister til de som ønsker å be 
mer systematisk.

2. Kurs
Kurs: Saline Prosess, et kurs for den som 
ønsker å formidle Jesu Kjærlighet med re-
spekt og varsomhet. (Les mer på vår nett-
side kfhelse.no)

Arbeide med å få flere medarbeidere. 
Mål: Lage et team rundt å drive Saline- 
kurs.
Gjøre kursmappa bedre og mer tilpassa 
norske forhold og språk.
Kontaktperson: Anne Marit Dugstad

3. Åndelig omsorg
Foredrag/gruppearbeid om nøkler til ån-
delig omsorg. 
Kontaktperson: Kristina Berg Torskenæs.

Nytt satsingsområde
Danne rekrutteringsteam (KFH-Ung)
Vi ønsker/trenger å få kontakt med yngre 
yrkesutøvere og studenter. Dagens med-
lemmer er godt voksne.

Middel: 1. Enkeltmedlemmer

 2. Lokalgruppene/bønnegruppene

  3. Landsstyret

 KFH-kontakt/nyhetsbrev. KFH-  
 Ung delta noen ganger med stoff.  

 Skriftlig materiell/PR materiell

 Nettsiden. Navn: kfhelse.no 
 Kontaktperson: Randi Annette  
 Lien.

 Facebooksiden. Navn: Kristen  
 Forening for Helsepersonell.

1. Enkeltmedlemmer forteller om 
KFH, deler ut ulikt informasjonsmateriell 
til kollegaer og andre når det gis mulighet.  
Mål: Minst 30 nye medlemmer i perioden. 
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2. Gruppene kan foruten å være 

bønnegrupper, arrangere åpne møter og 
temakvelder.

3. Landstyremedlemmer besøker 
grupper for å gi inspirasjon til medlemmer 
og annet kristent helsepersonell. Samar-
beider med kontaktpersoner for å etablere 
grupper/arrangere møter på nye steder. 
Arbeider for å få kontakt på nye steder. 

Landsstyremedlemmer har ansvar 
for å ha kontakt med hver sine grupper.

Landsstyret jobber med å få kontakt med 
ulike menigheter for å spre KFH-visjonen, 
først og fremst til ledere og helseperso-
nell. Styret vil også jobbe med å ha Stands 
på et eller flere kristne sommerarrange-
menter.
 

Landsstyret planlegger og gjennomfører 
landsmøter hvert annet år, i samarbeid 
med de lokale gruppene. Vurderer å ha 
neste landsmøte i Oslo sommeren 2021.

Landsstyret/KFH samarbeider med orga-
nisasjoner som har lignende formål i Nor-
ge (KFSS, NKLF, SMR), Norden, Europa 
og internasjonalt. 
KFH er medlem i Healthcare Christian 
Fellowship International (HCFI). 
KFH er støttepartner for Menneskeverd.

Landsstyret har opprettet et husstyre for 
KFH sin leilighet i Hegdehaugsveien 5 i 
Oslo. Husstyret skal  jobbe  med hvordan 
Senterleiligheten kan tjene KFH sine for-
mål og visjon.

Givertjeneste
Vi har lagt ved en giroblankett og tar gjerne i mot en 
julegave. 

Økonomien har vært bra dette året. Vi har fått noen 
tusen kroner mer inn enn ut. Men vi ønsker å fornye våre 
brosjyrer og kjøpe en ny Roll Up. Vi ønsker å utvikle ar-
beidet slik det står i handlingsplanen. Det koster penger.

Minner om at du også kan gi en gave via nettsiden, på 
kfhelse.no.
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KFH-styret 2019-2021
Leder: Anne Marit Dugstad, Voss
Ny: Nestleder: Anne Berit Emmerhoff, Haugesund.  
Sykepleier og lærer i helsefag på videregående. Hun er takknemlig for å bli 
med i styret, og for å få gå på «opptrakka stier».
Referent: Eli Augestad Vikdal, Mosjøen
Styremedlem: Haldor Lid, Voss
Ny: Styremedlem: Rannveig Bremer Fjær, Oslo. Pensjonert lege. Spennen-
de å få være med, sier hun. Håper på mer samarbeid med NKLF, Kristelig 
Legeforening.
Suppleanter: 1. Kristina Berg Torskenæs (ikke med på bildet), 2. Sigrunn 
Sollien, 3. Agnes Nordås.

NYTT STYRE
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Brit Olimstad 80 år
Brit Olimstad fyllte 80 år 12/10-19. Vi gra-
tulerer hjertelig på etterskudd!

Brit kom med i KFH  i 1984 da hun be-
gynte i bønnegruppa i Kristiansand. Hun 
var aktivt med der helt til hun ble pensjo-
nist og flyttet hjem til barndomshjemmet 
i Kvinesdal. Men vi i bønnegruppa setter 
stor pris på at Brit fortsatt kommer til våre 
samlinger når hun er i Kristiansand. Vi be-
søker også  henne en gang i året, noe vi alle 
ser fram til.

Men Brit var også aktiv i Landsstyret. 
Hun kom med som 1. suppleant i 1992. Det 
året fant ikke valgkomiteen noen leder. 
Generalforsamlingen gav landsstyret full-
makt til å finne noen i styret. Det ble Brit. 
Hun fortsatte faktisk i vervet i 10 år, pluss 
2 år fra 2007-2009.

Brit ledet 
KFH på en dyk-
tig og god måte, 
noe vi medlem-
mer var veldig 
takknemlige og 
glade for.

Vi takker 
Brit for at hun 
fortsatt er forbeder for KFH og for det 
fantastiske mennesket hun er! Vi ønsker 
henne lykke til i årene fremover!

Agnes Emilie Nordås
Nydelig hilsen fra Brit til oss i KFH-styret:
Jeg kan bare løfte deg og resten av styret opp 
for den Allmektige Gud. Det er godt å bo der. 
Les Salme 91 v. 1. Der bor man fullkomment.

Om å føre videre KFH-visjonen
La oss takke for det arbeidet Brit Olimstad 
har lagt ned i KFH! Takk for at hun fort-
satt er aktiv i bønn og politisk arbeid.

Jeg vil også løfte fram 2 andre per-
soner som har betydd mye for KFH, som 
døde i 2019. Marit Lie Eriksen døde i mai 
79 år gammel. Hun var KFH-medlem i 30 
år, først og fremst som delaktig i bønne-
gruppen i Skudeneshavn. Denne gruppen 
betydde veldig mye for henne personlig. 

Marit var et utpreget bønnemennes-
ke, ikke bare i KFH sammenheng, men 
også for byen. Hun var natteravn i mange 
år og gikk ofte bønnevandringer. Ungdom-
mene kalte henne for Engelen. Hun var en 
stabilisator i ungdomsmiljøet. Marit var 
også i en periode med i KFH Landsstyre. 
Har skrevet i bladet små historier med tit-

tel: «Alt Gud gjør er stort.»
Kirsten Grunnaleite var medlem 

i KFH-gruppa i Haugesund . Hun døde i 
september 89 år gammel.  Hun var også et 
bønnemenneske. Hun var snill, hjelpsom 
og ville det beste for alle.

Jeg vil lyse fred over minnet til disse 
to Guds kvinner og takke for at de var med 
på å virkeliggjøre KFH-visjonen. De var lys 
og salt som helsearbeidere på sitt hjem-
sted. De brukte mye tid i bønn.

Nå er det vår tur å holde stafettpin-
nen. La oss få nåde til drive arbeidet etter 
Guds hjerte, og slik at yngre kommer til. 
Vi har fått noen de siste åra, se f.eks. ar-
tikkelen om Saline. La oss fortsette å be 
om flere.

JUBILANT



JULEHILSEN
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Julegleden
De beste stundene i julen oppleves ofte 
ikke i støyende selskaper eller i de travle 
forberedelsene. De kommer ikke med mu-
sikk og latter, fellesskap og fest.

I stille stunder overrasker Gud meg, 
helt uventet. Med Seg selv. Med en over-
veldende følelse av at Han var nær og el-
sket meg.

Midt i travelheten, midt i alt som 
foregår, leter Gud etter åpne hjerter og ta-
ler til oss så stille, så stille.

Ta deg tid nå i julen til å trekke deg 
vekk fra fest og bråk. 

Avlegg et besøk i «stallen» og be Gud 
tale til deg der inne i stillheten. Han kom-
mer til å gjøre det.

Gå inn i «stallen» og undre deg over 
det du ser. Kom nærmere, ikke vær redd. 

Dette er Universets Herre, som  er 
kommet for å bli hos....DEG!

Knel for Ham i ditt hjerte. Kom tilbe 
Ham!

Fordi julen er til for å se Jesus!
Ønsker dere alle KFH- venner en vel-

signet Jule- og nyttårshøytid!

Julehilsen fra KFH-gruppen 
 i Gjøvik v. Bjørg Almvik

Grethe Finsrud 
fra Gjøvikgruppa

Barbara og Berit
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Hilsen fra bønnekoordinator
En av bønnene som Jesus lærte disiplene 
var: La ditt Navn holdes hellig (Matt.7.9). 

Jesaja, som var profet i Israel og Juda 
700 år før Jesus ble født, fikk et gjennom-
gripende møte med den hellige Gud i tem-
plet. Vi leser om dette i Jes.6.1 - 8.

«Hellig, hellig, hellig er Herre Sebaot. All 
jorden er full av Hans herlighet».

Jesaja ble grepet av ærefrykt, og han ut-
bryter:

«Ve meg, det er ute med meg! 
Jeg er en mann med urene lepper og bor 
blant et folk med urene lepper, og mine 
øyne har sett Kongen, Herren, Allhærs 
Gud.»

Jesaja var sikkert en bra mann sett med 
våre øyne, og vi tenker kanskje at han bare 
trengte en klapp på skulderen og å få høre 
at han var bra nok som han var. I stedet 
skjer det, at en engel kommer med en glo 
fra alteret (der offeret for syndene ble 
gjort i templet) og rørte ved munnen til 
Jesaja. Engelen sier:

«Se, denne har rørt ved din munn. Din 
skyld er tatt bort, din synd er sonet.»

Jesaja flyktet ikke, men valgte å bli væren-
de i det avslørende Guds-nærværet. Så 
fikk han også oppleve at hans skyld ble tatt 
bort og hans synd ble sonet på grunn av et 
offer som var gitt, og som var et bilde på 
det som skulle gis flere hundre år seinere 
(og som Jesaja selv profeterte om i Jes. 53)

For Jesaja sin del, så fikk han en ny 

frimodighet etter dette 
møtet med Gud, for da en-
gelen spør: «Hvem skal jeg sende, hvem vil 
gå for oss?», så svarer Jesaja frimodig:

«Se, her er jeg, send meg».

Hellige Gud! Kom til oss som bærer ditt navn, 
kom til vårt land og kom til vår verden. Når 
vi avsløres i ditt lys, så vis oss Jesus og hans 
offer. Rens oss for synd og skyld, og gi oss en 
ny frimodighet til å tjene deg! Amen

BE OM/FOR:
 ɗ at Guds navn må holdes hellig
 ɗ at vi utrustes til å formidle Jesu kjær-

lighet til syke og lidende mennesker.
 ɗ arbeidet i KFH, Norge
 ɗ om visdom for styret i utformingen 

av KFH sitt verdigrunnlag, hvordan 
vi kan være en røst inn i dagens 
helsevesen og for PR/arbeidet med å 
få nye medlemmer og nye grupper

 ɗ KFH sine søsterorganisasjoner i 
Norden: SKSF (Sveriges Kristna 
Sjukvårdsförbund) og KriSoS (Krist-
ne i Social og Sunndhedssektoren) i 
Danmark

 ɗ samarbeid mellom de ulike kristne 
helseorganisasjoner i Norge

 ɗ for den europeiske bønneuken i 
Israel i januar 2020

 ɗ vern om livets begynnelse til slutt og 
for livsvern-organisasjonen Mennes-
keverd

BØNN
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TAKKE FOR
 ɗ godt landsmøte i sommer
 ɗ godt kurs i Saline Prosess på Sanda-

ne i september
 ɗ takke for nye medlemmer og for nye 

grupper
 ɗ takke Jesus som kom og gav sitt liv 

for at vi skal ha fred

O, nåde stor og underfull
som fant meg i min synd.
Så svak jeg var, men ved Guds ord,
jeg ser som før var blind.

Guds nåde tok den angsten bort,
som synden hadde skapt.
Hvor det var rikt, hvor det var stort
for meg som var fortapt.

Jeg glemmer aldri første gang,
da jeg fikk vende om.
Da brøt den nye sangen frem
da jeg til troen kom.

O, nåde stor og underfull
som fant meg i min synd.
Så svak jeg var, men ved Guds ord,
jeg ser som før var blind.

Hilsen Sigrun



Returadresse
Kristen Forening for Helsepersonell

Hegdehaugsveien 5A
0352 Oslo

Tlf.: 22 69 44 51

Viktige arrangement
Vi var 4 KFH-medlemmer som var med på en flott og innholdsrik helsemisjonskon-
feranse i Trondheim 22.-24. november. Tema: «Se det usynlige». Hovedtaler var San-
tosh Mathew, lege fra Nord India. Han brenner for helsearbeid rettet mot grupper og 
enkeltmennesker som ellers ikke blir lagt merke til. Han delte om hvordan troen og 
kallet har preget hans liv, familie og arbeid. 

Ellers fikk vi høre om ulike prosjekt og misjonsarbeid mange steder i verden. 
Det gjorde inntrykk å høre hvordan Gud la ønsker, drømmer og kall ned i hjertene og  
hvordan Han hjalp og la ting til rette.  På et av seminarene ble det satt søkelys på den 
vanskelige situasjonen til papirløse migranter og barn på flukt.  

KFH fikk bidra på møtet lørdag kveld 
sammen med representanter fra NKLF og SMR, 
der temaet var: «Bønnens betydning i arbeidet.». 
Vi hadde også en stand der vi fikk presentert 
KFH-arbeidet. Alet Uittenbogaard hadde semi-
nar om Saline Prosess.

5. - 12. januar 2020 drar 3 personer fra Norge 
til den Europeiske bønneuken i Israel. Dere får 
oppdateringer om samlingene i neste nyhets-
brev.

For videre arrangementer i 2020, følg med på 
nettsiden: kfhelse.no

Velsignet jul!
Velsignet jul fra Rannveig og Kristina  
på Helsemisjonskonferansen i Trondheim.


