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KFH er et bønne-nettverk for kristne  
i helsesektoren. Det er felleskristent  
og består av ulike yrkesgrupper fra  

studenter til pensjonister.

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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KFH har eit fantastisk motto: «Dere er 
verdens lys, dere er jordens salt» (Matt. 
5. 13-16). Tenk at oppdraget vårt er å lysa 
opp i mørket, og vi skal vera salt som gir 
smak, som rensar og bevarer. 

For å realisera oppdraget vårt, er vi to-
talt avhengige av å leva nær Herren og bli 
kjent med Han i Hans Ord. Der gir Han oss 
akseptasjon, håp og kraft. Der korrigerer 
Han, og hjelper oss å sjå sant på oss sjølve. 
Der utrustar Han oss til teneste. Han fyl-
ler oss med det levande vatnet, som Han 
vil skal renna over og røra ved våre med-
mennesker. Om vi feiler og mislykkast, gir 
Han oss heile tida nye anledningar. Vi kan 
lena oss inntil Han i alt. I Han finn vi ein 
kjærleik som ingen andre har.

«Guds kjærleik er aust ut i hjarta vårt 
ved Den Heilage Ande som Han har 
gjeve oss», står det i Rom. 5. 5.  Andens 
frukt er kjærleik, glede, fred (Gal. 5. 22).

Vi er salt og lys som enkeltmenneske, 
men vi er det også som fellesskap. Er vi 
fleire i lag, kan lyset lysa sterkare og saltet 
ha større effekt. Derfor oppmuntrar vi i 
KFH til bønn for arbeidsplassen. Viser til 
Silje Nordahl Sylta frå «Hauge Business», 
sin artikkel i dette bladet. 

De opplever sikkert som meg ei smer-
te over sekulariseringsprosessen. Kor-
leis kan vi vera ei røyst inn i det? Vi har 
samtala ein del om dette på styremøta i 
det siste.  Ein måte vi kan sei ifrå på, er å 
støtta andre organisasjonar som har som 
hovudoppdrag å vera ei røyst ut i det of-
fentlege.  I dette bladet blir organisasjo-
nen «Det hjelper» presentert. Dagleg leiar 
i «Det hjelper», Marte Yri Evensen vil vera 
vår foredragsholdar på KFH-møtet i Oslo 

lørdag 17. september.
Men vi kjem stadig 

tilbake til at KFH sitt 
hovudoppdrag er:

•  Inspirera Hans folk 
i helsevesenet til å samlast til bønn 
for sin arbeidsplass. 

• Ha fokus på korleis vi kan vera Jesu 
hender på arbeidsplassen som helse-
personell.

Eg vil dela med dykk ei oppleving eg 
hadde i fjor sommar. Eg var i Oslo og 
gjekk gjennom området til Ullevål sjuke-
hus. Eg sette meg på ein benk og bestemte 
meg for å lesa/proklamera Salme 24. 7-10 
over sjukehuset. 

«Lyft dykkar hovud, de portar, ja, lyft 
dykk, de eldgamle dører, så kongen 
den herlege, kan koma inn! Kven er då 
kongen, den herlege? Herren, sterk og 
mektig, Herren, mektig i strid!» v.7

Då var det som om Herren sa «Dette 
ordet vil eg skal proklamerast over kvart 
einaste sjukehus og helseinstitusjon i lan-
det vårt.» Eit par dagar seinare drog vi til 
Oase i Fredrikstad, for å ha Stand for KFH. 
Vi budde eit stykke unna stemneområdet, 
og var avhengige av bil.  Eg køyrde feil 2 
gonger. Vi havna begge gonger på parke-
ringsplassen ved ein kjempebygning, som 
eg den andre gongen forstod var Kalnes 
sjukehus. Eg vart minna om opplevinga eg 
hadde i Oslo. Då tok eg og Rannveig, som 
var med i bilen, oss tid til å be for og vel-
signa sjukehuset før vi snudde og køyrde 
tilbake på rett veg.

Helsing Anne Marit

Kjære medlemmer!

LEDER
Foto: Rune Smistad
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Grethe Finsrud
Hun fylte 85 år den 27. januar i år. 
Her er noen erindrer fra henne, basert 

på noen spørsmål hun fikk.

Erindringer
Etter oppfordring fra leder Anne Marit 

skal jeg besvare noen spørsmål om meg og 
min relasjon til KFH. Det er en utfordring, 
siden mitt medlemskap startet den gang 
foreningen hette Kristne Sykepleierskers 
Forening (KSF) på starten av 1960 tallet.

Jeg er født i Fåvang i Gudbrandsdalen 
i 1937. Sykepleierutdanningen tok jeg ved 
Menighetssøsterhjemmet i Oslo (1956-
59) - 70. kull.

Ullern menighet ble min tildelte 
arbeidsplass, hvor jeg ble i vel 4 år 
som Menighetssøster. Jeg stortrivdes 
i arbeidet, og ville gjerne fortsette 
der, men i 1963 skulle Geriatri 
inn i sykepleierutdanningen, og 
Menighetssøsterhjemmet trengte en til 
å være sykepleielærer innen området. 
Oppgaven virket altfor stor, men behovet 
var prekært, så fra høsten 1963 startet 
jeg som lærer. Sykepleie-elevene skulle 
veiledes i praksis ved et pleiehjem i 
utkanten av Oslo. Da oppdaget jeg hvor 
passiv og lite kunnskapsbasert omsorgen 
for eldre var den gangen. Det vekket 
interesse for Geriatrifeltet.

Etter et par år trengtes mer kunnskap 
i ledelse, så jeg søkte om permisjon for å 
ta Norges Høyere Sykepleierskole innen 
avdelingsadministrasjon, året 1966. 
Planen var å arbeide i avdeling, men jeg 
fortsatte som lærer ut 1968.

Jeg ble kjent med KSF i denne 
perioden, via Ragna Lundeby, og 
i 1967 var jeg deltaker ved Nurses 
Christian Fellowship`s 6. internasjonale 
konferanse, som ble holdt i Norge. Da 
forsto jeg hvor mangelfull min Realskole 
engelsk var. Via en sykepleier fikk jeg vite 
om et sted i England, som hette Cornford 
House, Tunbridge Wells, Sør England. 
Der var jeg ett år 1969/70. Det var et sted 

De som hadde KFH-stafettpinnen 
før oss!
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for pensjonerte Kinamisjonærer. Dette 
var virkelig et hjem, hvor beboerne bidro 
med det de maktet av daglige gjøremål. 
De holdt andakter og ba for Kina og det 
kinesiske folk. 

Her lærte jeg mye om omsorg og 
involvering, og fikk praksis i å snakke 
engelsk.

Vel hjemme igjen var jeg 
avdelingsleder ved Fåberg pleiehjem i 
ca 1 år, men så ble jeg forespurt om å 
ta et års vikariat som sykepleielærer, 
mens en tok videreutdanning, Slik ble 
det til at jeg havnet på Gjøvik, for hit 
hadde Nasjonalforeningen flyttet sin 
sykepleierskole fra Oslo. Jeg kjente 
rektor fra MSH tiden. Praksisplassen 
jeg ble tildelt, var Haugtun alders- og 
pleiehjem. Det var første gang de skulle ha 
sykepleierelever der. Og her trivdes alle 
fra første stund, Det var en forholdsvis ny 
institusjon med fokus på å skape hjem. 

Styrerstillingen her hadde vært vakant 
en tid, og jeg ble anmodet om å søke. Jeg 
fikk stillingen, og her ble jeg værende i 
18 år. Etter en tid ble institusjonen, ved 
dispensasjon, omgjort til rent sykehjem, 
noe den ikke var dimensjonert for, og 
totalbelastningen førte til at jeg ble 
sykemeldt for første gang i mitt liv. 

Jeg følte behov for påfyll og tok et 
deltidsstudium i Videreutdanning i 
eldreomsorg ved Diakonissehuset over 

to år.(1988-89). Hovedoppgaven min ble 
også en hjelp i bearbeiding av egne tap, 
og for å få mer kunnskap om: " Sykepleie i 
møte med sorg og sorgbearbeiding." Som 
pensjonist har jeg bidratt i sorggrupper 
arrangert av Gjøvik menighet. 

De 10 siste årene som yrkesaktiv 
var jeg Høgskolelærer i sykepleie ved 
Høyskolen i Gjøvik.   

Meg og KFH
Etter mer enn 50 års medlemskap 

er det ikke lett å oppsummere.  Er ikke 
sikker på når jeg kom inn i landsstyret for 
første gang.
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I et blad fra 1984 står det at jeg "kom 
tidlig med i styret for Osloforeningen, og 
har vært mange år i landsstyret, den siste 
3 årsperioden som nestleder."  

Jeg var i allefall med da Åse Maroni 
lovte å bli landsleder, hvis foreningen 
åpnet opp for alle yrkesgrupper knyttet 
til helsesektoren. Slik ble det i 1972, og 
foreningen skiftet navn til dagens KFH. 

Det var ingen kandidat til å overta 
lederoppgaven i foreningen i 1984. Åse 
sluttet etter 12 år i lederstolen. Det ble 
derfor dannet en "Troika" for neste 3 
års periode. Jeg ble leder det 1. året. 
Sammen med styremedlem Berit Onsrud 
Slinning, Gjøvik, skulle vi fungere som 
et mini-arbeidsutvalg det året. 2. året 
var det Stavanger med Helene Bergsaker 
og Karina Kvinnesland, og det 3. året 
Arendal/Grimstad ved Berte Olimstad og 
Hanne Haga.

Det har vært givende å være med i 
KFH. Ikke minst har Gjøvikgruppen vært 
en viktig base. Vi har hatt 6 åpne møter 
i året. Februar har vært vår bønnemåned, 
med ukentlige samlinger. Vi har vært med 
å arrangere to landsmøter og hatt mange 
besøk av gjester fra mange land.

Kjernesaker i min tid:
• Flere etiske spørsmål ble drøftet, 

ikke minst abortsaken, hvor det også 
ble sendt en uttalelse fra et lands-
møte mot loven.

• Hvordan kan vi som forening styrke 
helsepersonells kristne trygghet, 
identitet, og etiske bevissthet, for 
å bli bedre i stand til å ivareta den 
åndelige omsorgen??

• Formidling av kristen litteratur var 
et formål. Jeg var med å utarbeide 
Memoreringssett, og har også vært 
delaktig i brosjyren   "Når livet 
røyner på" .

• Lokalt delte vi ut storstilte Ny 
testamenter til et par institusjoner 
engang i tiden.

• Branko Lovrec`s litteraturarbeid i 
tidligere Jugoslavia/ Kroatia øko-
nomisk og ved forbønn, en tjeneste 
som varte i flere 10 år. I et blad fra 
1984 leser jeg at det ble gitt 139.932 
i løpet av siste 3 årsperiode. Utrolig 
for en liten forening.

•  Nordiske sommermøter og kontak-
ter internasjonalt. En periode støttet 
vi Islandske Magnus Bjørnssons 
arbeid og reisevirksomhet. 

Bønn bærer, derfor er KFH så 
viktig, ikke minst i vår tid med så store 
utfordringer i helsesektoren. Men også 
de personlige møtene er viktige, der tro 
og tjeneste kan tas opp og drøftes, og ikke 
minst bes over. 

Men også ha åpenhet til å varsle 
hverandre hvis et medlem i foreningen 
trenger forbønn og støtte.
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Noe jeg synes er fint.
Jeg er glad i naturen generelt, men 

velger den hardføre og fascinerende 
høyfjellsblomsten Mogop. Den var 
fylkesblomsten i Oppland før vi ble 
sammenslått med Hedmark til Innlandet 
fylke. Mogop er en hardfør blomst, som 
blomstrer like etter at snøen har gått. 
Den har hårete stilk og på undersiden av 
blomsten. Den tåler blåst og en frostnatt, 
pelskledd som den er. Den lukker seg når 
livet røyner på, men åpner seg for sol og 
godvær. 

Mange mennesker vi møter i 
helsesektoren har opplevd slag og stormer 
i livet og blitt "innkrøkt" i seg selv. 
Drømmen for kristne i helsesektoren, 
må være å reflektere Kristi lys, så sinnet 
åpner seg, og de helbredende krefter kan 
"blomstre".

Hilsen Grethe Finsrud

Agnes Nordås
Agnes fylte 80 år 28. oktober 2021. 

Hun var KFH sin reisesekretær i over 10 
år, og trofast styremedlem og suppleant i 
landsstyret i mange år helt fram til 2021. 
Vi i landsstyret sendte blomsteroppsats 
til henne i anledning dagen hennes.

Bjørg Skjelanger
Vi vil også hedre minnet etter Bjørg 

Skjelanger, som var med i landsstyret 
både som styremedlem og suppleant over 
flere år. Lokalt var hun mangeårig medlem 
av Bergensgruppa. Hun døde 6.mars i år 
etter flere års sykdom. KFH sendte en 
bårebukett til hennes begravelse.

Vi takker for det bidrag disse 3 
flotte damene har gitt KFH da de hadde 
stafettpinnen!
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REFLEKSJONER

Det å arbeide i frontlinjen, menneske 
til menneske, med musikk og samtaler er 
en svært takknemlig oppgave, og noe som 
faller meg veldig naturlig. Hver dag er 
ulik, og jeg får muligheten til å stå i gapet 
for andre. Ved å støtte og oppmuntre dem 
jeg møter. Noen ganger mennesker som 
lever i utenforskap – på utsiden av sam-
funnet, eller mennesker som opplever å 
drukne i håpløshet. Hver dag er både en 
stor glede og øvelse i utholdenhet, håp, 
bønn og tro på Guds inngripen. Snart har 
jeg jobbet 8 år med rusbehandling, i døgn, 
dagavdeling, poliklinikk og i fengsel. Med 
unge, voksne og eldre. I grupper og indivi-
duelt. Jeg treffer helt vanlige mennesker 
som har vært gjennom store belastninger, 
som er blitt påført så mye vondt. Uten 
troen på Gud, hadde jeg nok ikke maktet i 
egen kraft å stå like stødig som fagperson 
i dette feltet. 

Jeg har lenge bedt Herren om å koble 
meg med kristne kollegaer, da jeg kjenner 
at det ofte kan være tøft å stå alene som 
troende på en arbeidsplass hvor en møter 
så mange dype sår. 

I januar i 2022 fikk jeg bønnesvaret, 
men ikke slik jeg hadde forventet. En 
venninne fra menigheten, som jobber 

som lege ved samme helseforetak, invi-
terte meg plutselig med i KFH. Hun had-
de nevnt det tidligere, men da hadde jeg 
ikke hatt mulighet. Denne gangen var jeg 
i smittekarantene og kunne delta. Mitt 
første møte ble på en europeisk sam-
ling for kristent helsepersonell på Zoom. 
Her møtte jeg rundt 90 andre personer i 
samme situasjon som meg, fra hele Euro-
pa. Mennesker med et hjerte for å hjelpe 
andre, ønske om å være Guds lys og salt, 
mennesker med bakgrunn innen helse - 
både yrkesaktive og pensjonerte. Det var 
undervisning om å være Guds hender på 
egen arbeidsplass. Det var visjoner og 
bønn om vekkelse blant både fagpersoner 
og tjenestemottaker. På kveldene delte vi 
oss inn i nordiske smågrupper hvor vi del-
te erfaringer og ba over livene og arbeids-
plassene til hverandre. Jeg har aldri del-
tatt på noe sånt før, og de aller fleste var 
helt fremmede mennesker. Allikevel opp-
levdes dette overraskende naturlig å delta 
på. Fellesskapet, visjonene, oppmuntrin-
gen, og til sammen et forent hjerte som 
med iver og tørste søker etter Guds hjer-
te og vilje – var utrolig inspirerende og 
trosstyrkende å ta del i. I et av møtene 
opplevde jeg et sterkt Gudsnærvær da vi 
sammen blant annet ba om vekkelse.

Kristelle Marie Mendoza Johnsen,  
31 år, Musikkterapeut

Refleksjoner fra ett av våre 
nye medlemmer
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REFLEKSJONER
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Jeg opplevde at Gud talte til meg og 
gav meg et profetisk bilde, gitt til opp-
muntring til kristen helsepersonell. 

Bildet var av fire gigantiske puslespill-
brikker som hang i luften over jorden. De 
var plassert over et område som lignet en 
by, med mange mennesker, flere sykehus 
og institusjoner. Da de fire brikkene ble 
satt sammen, passet de helt perfekt. Det 
var som om det hendte et skifte i det ån-
delige klimaet, og at en kraftfull enhet ble 
dannet. De fire brikkene ble omgjort til en 
plattform laget av solid gull. Ned fra platt-
formen rant det et strålende, nådefylt og 
kraftfylt lys fra Herren – som sommer-
regn laget av gullstråler.

 
Dette tolker jeg som følgende: Herren 

lar sitt rike komme ned fra himmelen til 
jorden for å velsigne menneskene som be-
finner seg under denne plattformen. Hans 
ærefulle og helbredende kraft er i stand til 
å skinne igjennom ulike lag og å nå ut til 
folket. Dette med en stor intensitet, via 
plattformen og redskapet i vårt samhold 
og enhet – sammen som Jesu utstrakte 
hender. Guds lys overvinner mørket.

Jeg er overgitt og takknemlig til Gud 
for Hans perfekte timing, oppmuntring, 
at vi kan lene oss på hverandre og styr-
ke hverandre i Herren. Sammen løper vi 
med utholdenhet i den kampen som er 
lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens 
opphavsmann og fullender (Hebreerne 
12:1-2).

 
Jeg vil takke dem som har gått foran 

oss, som valgte å lytte til Guds stemme 

og kall, og startet denne trosstyrkende og 
livsviktige foreningen. Nå har jeg vært så 
heldig å få lov til å delta i starten av et nytt 
lokallag i Bergen og omegn. Det hele opp-
leves som ferdiglagte gjerninger, og jeg 
har så stor forventing til alt hva Gud har 
lagt ned for oss alle i tiden som kommer. 

Jesaja 60:1 
Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, 
og Herrens herlighet går opp over 
deg. Se, mørke dekker jorden, og det er 
belgmørke over folkene. Men over deg 
skal Herren oppgå, og over deg skal 
hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag 
skal vandre til ditt lys, og konger til den 
glans som er gått opp over deg.

Jesaja 58:10 
Når du tar fram til den sultne det som 
du selv har lyst til, og metter den lidende 
sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket, 
og din natt skal bli som midt på dagen. 

Ordspråkene 4:18 
De rettferdiges sti er som et strålende 
lys, som blir klarere og klarere til det er 
høylys dag.

Åpenbaringen 3:8  
Jeg vet om dine gjerninger: Se, jeg har 
satt foran deg en åpnet dør, og ingen 
kan lukke den igjen. For du har liten 
styrke, og har holdt fast på mitt ord og 
ikke fornektet mitt navn. 
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Einar Lundby, psykiater og sjelesørger, 
ble mitt store forbilde i studietida. Det fa-
sinerte meg at han kunne leve så nær til 
Gud, at han fikk detaljert ledelse i hvor-
dan han skulle disponere dagen, hvem 
han skulle besøke, hvem han skulle sende 
penger til. Tenk å kunne oppleve det!

Siden jeg har reist mye, har jeg hatt 
behov for en detaljert ledelse, hvor og når 
jeg skulle reise, og hva jeg skulle gjøre. 
I studietida fikk jeg et ord fra Apgj: 9. 6: 
Gå inn i byen, og jeg vil si deg hva du skal 
gjøre. Jeg har opplevd at Herren taler på 
mange, til dels uventede måter, men selv-
sagt hovedsakelig gjennom sitt ord.  

Jeg kjente at Herren kalte meg til 
Egypt og bestilte en to-ukers tur til Sinai. 
På grunn av revolusjonen, ble det retur 
etter en uke, så jeg spurte Herren: «Vil du 
jeg skal reise på nytt?» Jeg åpnet så Bibe-
len min og havnet i Apgj, 7. 34. «Kom nå. 
Jeg sender deg tilbake til Egypt.» Da var jo 
saken grei! 

Jordskjelvet på Haiti i 2010 krevde 
230 000 menneskeliv. Jeg befant meg i en 
grenselandsby mot Den Dominikanske 
Republikk. Vi gikk rundt til kvinnene som 

lå med 
beina i 
været, og 
spurte 
om de 
kunne 
gjøre 
noe med 

hendene. De kunne hekle. Heldigvis fikk 
vi to store poser med heklegarn fra Santo 
Domingo. Begeistret satte kvinnene 
umiddelbart i gang med å hekle. Fornøyd 
og lykkelig la jeg meg den kvelden. Nå 
slapp jeg å reise tilbake med garn! Umid-
delbart fikk jeg kraftige leggkramper, et-
terpå en sterk hodepine, så kom et kraftig 
etterskjelv. Vi sprang ut i bilene og satte 
oss i trygghet. Etter hvert skjønte jeg at 
Herren ville at jeg skulle reise tilbake, 
og sovnet umiddelbart. Etter tre uker i 
Norge hadde jeg fått tilsendt nok garn 
til en ekstra koffert, og reiste tilbake. Jeg 
ble ønsket hjertelig velkommen ved en 
klinikk i Port au Prince. De hadde ingen 
lege, og hadde sendt heim noen hundre 
pasienter den dagen! 

«Ingen sier nei til Konstanse!» Aviso-
verskriften slår imot meg. Saken er klar. 
Jeg skulle bli med på tur til Etiopia, en 
unik sjanse til å oppleve landet med Afri-
ka-veteranene Konstanse og Jon Gunnar. 
Det ble en fantastisk tur med et ektepar 
som gikk omkring som levende leksikon. 
Vi fikk oppleve Lalibela, der flere kirker er 
hogd ut av fjellet, og kapellet der paktens 
ark skal befinne seg godt bevoktet. «For-
står du det du leser?» Evangelisten Filip 

Når Herren leder Ved Rannveig Bremer Fjær
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KFH-INFO

Takk til alle som har gitt gaver i forbindelse med innbetaling av medlemskontin-
gent og ellers. Minner om at det er muleg å gi fast gjennom nettsida.

Minner til slutt om betaling av medlemskontingenten for 2022. Det er over 40 
stk. som endå ikkje har betalt. 

ZOOM
Zoom er eit verktøy for videomøte og 

videokonferansar. Det skal vera lett å bru-
ka. 

Eg opplever at Zoom dukka opp i rett 
tid for KFH. Når eg tenkjer tilbake, så har 
eg ikkje skikkeleg forklaring på korleis vi 
vart abonnentar. Det berre skjedde, og eg 
opplever at det var Herren som stod bak. 

Zoom gjorde det muleg å ha KFH-sty-
remøte gjennom heile perioden Norge var 
nedstengt. Det har også gjort at vi kan ha 
jevnleg kontakt og bønefellesskap med 
vener i Norden, Europa og verden over 
uten å måtta reisa. 

Eg trur Zoom har kome for å bli. KFH 
kjem til å fortsetja med å ha dei fleste sty-
remøta på Zoom. Europeiske og globale 
bønesamlingar kjem også til å fortsetja.

I vår har vi hatt Nordisk Saline Kafe 

på Zoom, der vi har samtala om dei ulike 
prinsippa i Saline Prosess. Desse prinsip-
pa kan hjelpa oss som kristne på arbeids-
plassen. Vi har også brukt tid på å be for 
kvarandre på desse samlingane.

Eg veit at mange av dykk er usikre på, 
og skeptiske til om de kan bruka Zoom.  
De tenkjer kanskje at det er unaturleg 
å snakka med kvarandre gjennom ein 
skjerm. Men hvis det er nokon av dykk 
som har lyst, prøv! Spør om hjelp!

Eg veit at mange ikkje kan godt nok 
engelsk til å få glede av samlingane med 
dei utenlandske venene.

Mitt ynskje er å få til fleire samlingar 
på norsk, og for dei nordiske landa.

For dykk som veit at det er uaktuelt 
å vera med, send e-mail og gi beskjed, så 
de slepp å få tilsendt alle e-mailane med 
zoomlinkar!

MESSENGER
KFH har ei gruppe på appen Messen-

ger, der vi sender meldingar til kvarandre 
og har bønnesamlinger på telefon/video 
den 1. onsdag kvar månad. Mange av dei 
nye medlemmene er med her. Ta kontakt 
med Eli (93 03 36 01) om du vil kobla deg 
på.

KFH-NETTSIDA kfhelse.no 
Ta ein kikk på «fana» Ressurser.
Under Litteratur finn du dei nyeste 

artiklane om åndeleg omsorg. 
Under ressursbank finn du undervis-

ning og taler frå våre ulike arrangement. 

går opp ved siden av vogna og spør den 
etiopiske hoffmann. Mye i Bibelen ble kla-
rere for meg etter den turen. 

I Herrens ledelse har jeg alltid følt 

meg trygg på reiser, enten det dreier seg 
om katastrofer eller krigssituasjoner. 
Uansett omstendigheter, er det Herren 
som gir trygghet! 
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Helt siden jeg ble kristen på 
videregående har jeg hatt et ønske 
om at troen min skal ha en betydning 
i hverdagen min. Jeg har vært aktiv i 
menighet, deltatt på mange aktiviteter i 
kirken og prøvd å ta ansvar der jeg kan. 
Det har vært meningsfullt. Likevel var det 
først da jeg opplevde en kobling mellom 
tro og arbeidsliv at «det klikket på plass». 
Jeg fikk en ny forståelse av hvorfor jeg er 
her på jorden. At jeg er her for å bruke 
mine gaver og talenter i mitt daglige virke 
for å ære Gud. På den måten kan jeg elske 
Gud og elske min neste i mitt arbeid, der 
jeg allerede bruker store deler av mitt liv.

Jeg tror at Gud svarer på bønner og 
at når vi kommer sammen for å be for 
arbeidsplassen så betyr det en forskjell. 
Når vi ber, jobber Gud med hjertene 
våre, og gir oss større kjærlighet for 
menneskene som vi jobber med, samtidig 
som han kan påvirke omstendighetene 

på ulike måter. Det ser vi flere eksempler 
på i Bibelen. Daniel (han i løvehulen) 
betydde eksempelvis en forskjell på 
sin arbeidsplass ved hoffet i Babylon, 
sammen med Hananja, Misjael og Asarja. 
De stod sammen i oppturer og nedturer 
i arbeidslivet og møttes for å be og faste 
sammen.

Hauge Business Network, har derfor 
sammen med Laget, Ungdom i Oppdrag 
og tankesmien Skaperkraft startet et 
initiativ om yrkeslag på arbeidsplasser i 
Norge. Kort fortalt er yrkeslag kollegaer 
som møtes for å be for arbeidsplassen. 
Bønnefellesskap på arbeidsplassen er 
ikke nytt, og jeg vet at Kristen Forening 
for Helsepersonell har hatt mye fokus på 
dette. Kjempebra! Det som er nytt, er at vi 
setter et nasjonalt fokus på det sammen 
på tvers av arbeidsplasser og sektorer! 
I de siste månedene har vi ringt rundt 
til forskjellige personer for å høre deres 

Visste du at troen kan bety en 
forskjell på arbeidsplassen?

Navn: Silje Nordal Sylta
Alder: 30 år
Yrke: CPO (produktleder) i Hauge Business 
Network 
Sivilstatus: Gift og har to barn 1 år og 3 år

ARBEIDSPLASSEN
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erfaring med bønnefellesskap og noen av 
disse historiene deles nå på yrkeslag.no.

Det er viktig for oss at yrkeslag skal 
være en added-value for arbeidsplassen. 
Målet vil alltid være å skape et økt 
engasjement for jobben og for miljøet og 
menneskene som en er i kontakt med. 
Når vi har hørt historier fra mennesker 
som har eller har hatt bønnefellesskap, 
refererer de til at de har blitt mer motivert 
i jobben og at de opplever en høyere 
hensikt over det de står i.

Lagene er inspirert av Jesu kjærlighet 
til mennesker og samfunnet. Verdier som 
nestekjærlighet, hardt arbeid, kreativitet, 
rettferdighet, integritet og god forvaltning 
står sentralt i en kristen tanke. Når disse 
verdiene blir praktisert, vil arbeidsplassen 
være et godt sted å være. 

Det er for mange lett å skille troen 
fra arbeidslivet, blant annet fordi vi bor 
i et sekulært samfunn. Men vi tror at et 
arbeidsliv, der vi kobler troen og arbeidet, 
vil være et bedre arbeidsliv, hvor vi 
påvirker arbeidsplassen og samfunnet til 
det bedre.

Hauge Business Network
Hauge Business Network er et 

tverrkirkelig nettverk for gründerskap 
og trosliv på arbeidsplassen. Vi jobber 
målrettet for å skape gode vekstvilkår 
for samfunnsnyttige og fremtidsrettede 
selskaper. Gjennom å arrangere 

konferanser, bønnemøter og andre 
treffpunkter arbeider vi også for å utruste 
og inspirere mennesker til å ta i bruk sitt 
fulle Gud-gitte potensiale og gi Jesus ære 
gjennom sitt daglige arbeid. Per i dag 
operer vi primært i Norge og i Afrika.

I Hauge Business Network jobber 
jeg med å utvikle nettverket slik at vi 
kan være en god støtte for kristne i 
arbeidslivet. Vi har blant annet startet 
en mentorgruppe for unge yrkesaktive 
for å hjelpe dem med å koble sin tro og 
sitt arbeid. Det er også spesielt viktig for 
oss å støtte kristne bedriftseiere, så vi har 
startet med bedriftsmedlemskap hvor vi 
nå følger opp 30 bedrifter. I fjor startet 
vi Tro i Arbeid podcasten hvor vi snakker 
med kristne i næringslivet og gründere 
om deres tro og arbeid. Der kan dere høre 
flere spennende historier, blant annet 
historien til Arne Sylta som har erfaring 
med bønnefellesskap i Sparebanken Vest.

Hvis dere vil vite mer om oss kan 
dere følge oss på facebook, instagram 
og linkedin eller se nettsiden vår 
haugebusinessnetwork.no



 

14

VELKOMMEN TIL KFH-MØTE I 
OSLO!

Vi får besøk av Marte Yri Evensen, 
som vil belyse lovverket i forhold til det 
å yte åndelig omsorg til pasienter/brukere 
vi møter som helsepersonell/omsorgsar-
beidere.

Om Marte Yri Evensen
Daglig leder i Det Hjelper
48 år, utdannet Hjelpepleier, bachelor 

i Barnevern og Master i Psykososialt ar-
beid.

Gift, en sønn på 26 år.
Hobby: maler bilder.
Hjemmeside: Engerhagen.no 

Om Det Hjelper, pårørende og bru-
kerorganisasjon

Det Hjelper ble etablert 1. september 
2021, som har både 320 enkeltmedlemmer 
og 10 organisasjoner som medlemmer.  
Foreningen Det Hjelper er en landsomfat-
tende kristen interesseorganisasjon som 
fremmer bruker- og pårørendearbeid på 
individ, gruppe, minoritet, organisasjon, 
og systemnivå. Formålene nås gjennom 
selvhjelpsgrupper, fremming av medika-
mentfrie tilbud og betydningen av kunn-
skapsbasert og trosbasert rehabilitering, 
samt troen på rusfrihet. Vi skaper are-
naer for mestringsopplevelser, glede og 
tilhørighet og fremmer brukere og pårø-
rendes interesser. Videre informasjon til 
befolkningen og forebygging og kompe-
tanseheving gjennom kurs, billedterapi, 
erfaringsutveksling og tilrettelegging for 
eksistensielle spørsmål. Vårt menneske-
syn består i at vi er ånd, sjel og kropp, og 
at tilfriskning skjer ved fokus på disse om-
rådene. Vi tror at mennesket er verdifullt 
og unikt, skapt som selvstendig individ 
som har rett til å bestemme over sitt eget 
liv. I et recovery- perspektiv vektlegges 
menneskers iboende ressurser. 

Hjemmeside: detnytter.no

KFH-MØTE

KFH-møte 17. september 2022   
«Åndelig omsorg? Hva sier lovverket?»

Lørdag 17. september 2022 kl.  10-17.
Sted: P-hotels, Grensen 19, 0159 Oslo
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Om P-hotels
Dette hotellet ligger 130 meter fra Karl 

Johans gate i Oslo. Stortinget T-banesta-
sjon ligger rett rundt hjørnet fra hotellet, 
og Det kongelige slott ligger 800 meter 
unna. Alle rommene har flatskjerm-TV og 
eget bad med dusj.

Offentlig kommunikasjon og flybuss 
til Oslo Lufthavn Gardermoen er rett i 
nærheten. På P-Hotels Oslo kan du slap-
pe av med noe å drikke eller kjøpe snacks 
fra butikken i lobbyen. Frokostprodukter 
er også tilgjengelig for salg. Personalet gir 
deg gjerne tips om restauranter og om hva 
du kan finne på i byen. 

Praktiske opplysninger: 
Pris: kr 550,- pr person (inkludert 

lunsj), betales ved påmelding.
Påmelding ved å sende e-mail til 

kontakt@kfhelse.no eller sende sms/ringe 
på tlf. 48135573 (Anne Marit Dugstad) 
eller 48040050 (Anne Berit Emmerhoff).

Gi beskjed hvis du har matallergier/
dietter eller annet vi må ta hensyn til.

Påmeldingsfrist: 12. september
Betal inn på kontonummer: 

1506.6544270

Hvis du har behov for overnatting, er 
det er rimelige overnattingsmuligheter på 
PHotels. Du må selv ta kontakt direkte 
med P-hotels.

nettside: p-hotels.no 
Tlf. +4723318000
E-mail: oslo@p-hotels.no

Økonomisk støtte
Det er anledning til å søke om 

økonomisk støtte til deler av reise/
opphold innen 29. august 2022. 

Send søknad til e-post:  
kontakt@kfhelse.no,  eller brev til 
Anne Marit Dugstad, Framnes 23, 5713 
Vossestrand.

KFH-MØTE
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10. 00-10.30 Registrering, kaffe og snacks. Sang og musikk. 

10. 30-10.50 Kort intro av Marte Yri Evensen. Marte forteller kort sitt vitnesbyrd 
om Guds trofasthet og veien inn i organisasjonen «Det hjelper». 

10. 50-11.15 Lovverk og pasient-rettigheter. Hva har vi lov til/Hva har vi dekning 
for i lovverket rundt å gi åndelig omsorg i vår jobb i det offentlige 
helsevesenet? Eksempler på hvordan arbeide inn mot en kommune 
for å fremme åndelig behov rundt enkeltpersoner. 

11.15-11.25 Beinstrekk med sang og musikk.

11.25-12.00 Lovverket og myndigheter, våre muligheter til å påvirke ved å være 
en modig røst. 
Hvilke erfaringer har du Marte i møte med å fremme det åndelige 
behovet; faglig og juridisk?

12.00-12.40 Pause med enkel lunsj på hotellet. Sang og musikk i deler av pausen.

Program
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12.40-13.30 Hva gir livskvalitet og helse i et recovery perspektiv? 

13.30-14.15 Smågrupper med disse spørsmål: 
A) Hvordan kan du som helsearbeider være med å bringe andre mennesker 
håp, livskvalitet og helse, akkurat der du er inn i din egen hverdag?
B) Egenomsorg; hvordan ta vare på egen helse og egen sårbarhet i møte 
med andre menneskers sårbarhet? 

14.15-14.55 Guds omsorg i møte med våre individuelle og åndelige behov. Egne 
erfaringer og tekster fra Bibelen.

14.55-15.00 Kort evaluering av 1. del av programmet. 

15.00-15.30 Pause, kaffe og kaker og litt drøs.

15.30-17.00 Lovsang, forbønn og samtale. Vi har ulike stasjoner.  

17.00 Avslutning.

18.00-
20.00/20.30

Middag ute på byen, for dere som har tid og lyst og fortsatt er i Oslo. 
Vi bestiller bord på et rimelig sted og spiser middag ilag. Hver gjest 
betaler for seg.

Program etter lunsj
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VELSIGNELSE

Eg har vore så heldig å få gjennomgått 
dette kurset 2 gonger. Først saman med 
Kristina Berg Torskenæs, så saman med 
medarbeidarane i Voss Bønehus i fasteti-
da. 

Begge gongene bestilte vi materiell via 
nettsida til Roy Godwin: roygodwin.org 

Det følgde med kurshefte, hefte for 
gruppeleiarar og link til ein undervis-
ningsvideo pr samling. 

Til saman 7 samlingar.
Kort fortalt er innholdet:
1. samling handlar om GUD som 

velsignar rikeleg, og på alle om-
råde.

2. samling handlar om MEG/OSS 
som blir velsigna av Herren.

3. samling handlar om MITT/VÅRT 
kall til å velsigna.

4. samling handlar om å velsigna 
personen som eg har framfor meg.

5. samling handlar om å velsigna ar-
beidsplassar, geografiske område, 
regionar, og nasjonar.

6. samling handlar om å velsigna 
jorda rundt oss til å bæra rikeleg 
grøde/frukt.

7. samling handlar om Guds rike og 
det unike forfriskande fellesska-
pet i Hans rike.

Det beste i kurset var videoundervis-
ningane. Lett å forstå undervisninga, sjølv 
om den er på engelsk. Litt vanskelegare å 
forstå hefta.

Min draum er å få til ein månadleg vel-
signelseskafé på Zoom til hausten , der vi 
kan læra og øva. Kanskje som del av andre 
viktige tema for ein helsearbeidar som yn-
skjer å fylgja Jesus på arbeidsplassen.

Anne Marit

I januar i år gav Herman Frantzen 
beskjed om at han kom til å slutta som 

Lay Out-ansvarleg for 
KFH-kontakt. Dermed har 
vi måtta sjå oss om etter 
ein ny grafisk designer. 
Det har gått fint.

Randi Kløve, 
nyutdanna grafisk 

designer frå Voss har sagt ja til å 
overta etter Herman. Randi er Lay 
Out-ansvarleg for 
Kyrkjelydsbladet på Voss.

Me ynskjer Randi 
velkommen og takkar 
Herman for dei 3 åra han 
har skapt fine KFH-blad 
og brosjyrer/flyers til oss. 

VELSIGNELSESKURSET  
av Roy Godwin

SKIFTE AV LAYOUT-ANSVARLEG FOR KFH-KONTAKT
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Hilsen fra bønnekoordinator
Kjære dere alle!
Jeg har kjent ei flott dame som het Pe-

tra. Hun var mor til min barndomsvennin-
ne. Hun utstrålte så mye godhet der hun 
holdt på i sine daglige sysler. Husmor på 
fulltid, -omsorg for mennesker, blomster 
og dyr. Jeg fikk også nyte godt av hennes 
omsorg. 

Hun var en trofast støttespiller på be-
dehuset og kvinneforeningen. Jeg husker 
ennå at hun leste fra Salme 103 på et av 
disse møtene (les gjerne hele denne flotte 
salmen). I et av versene står det:

Han fyller ditt liv med det som godt er, 
og gjør deg ung igjen som ørnen (Salme 
103, v.5) Jeg tror at hennes liv hadde sin 
kilde her.

Hvordan skal vi kunne vise godhet, 
hvis ikke Gud får vise sin kjærlighet til oss 
først? Hvordan kan vi vise nåde og barm-
hjertighet hvis vi ikke selv ufortjent har 

tatt imot dette? 
Vi skal snart feire pinse til minne om 

at den Hellige Ånd fylte disiplene med 
sine gode gaver. La oss feire pinse ved å ta 
imot alt det gode som Gud vil gi oss!

Takke for/be for:
•  Takke, og be Salme 103
•  KFH-møte i Oslo 17. september 2022
•  At vi må være slik som vårt motto 

(verdens lys og jordens salt).
•  At vi daglig får oppleve Herrens 

velsignelser i vårt arbeid.
•  Be for helseinstitusjonene der du 

bor. Salme 24. 7-10.
•  Be for neste års landsmøte
•  Be for valgkomite for neste års valg
•  Be for alle som har sitt arbeid på 

sykehusene i Ukraina

Med vennlig hilsen Sigrun

BØNN



Returadresse
Kristen Forening for Helsepersonell

c/o Framnes 23
5713 Vossestrand 

Hva skjer fremover?

BØNNESAMLINGER PÅ ZOOM
Europeisk bønnesamling på engelsk:  
4. tirsdag i måneden kl. 16-17.30.
Global bønnesamling på engelsk:  
1. tirsdag i måneden kl. 16-17.30. 

BØNNESAMLING PÅ NORSK
1. onsdag i mnd. kl. 20-21 bønnesamling 
for KFH-medlemmer. Vi møtes på KFH 
bønnegruppe på Messenger. Ta kontakt 
med Eli (93033601) om du vil være med.

STAND OASE 12.-17. JULI 2022
Ta kontakt på e-mail om du ønsker å være 
med å stå på Stand for KFH.

HELSEMISJONSKONFERANSE 
Norges Kristelige Legeforening arrange-
rer helsemisjonskonferanse 2.-4. septem-
ber. på Utsyn Misjonssenter i Rogaland. 
For mer informasjon, følg med på nettsi-
den NKLF.no

70-ÅRSJUBILEUM FOR SKSF, 
SVERIGE
SKSF, tilsvarende KFH i Sverige, arrange-
rer årskonferanse med 70-års jubileum.

2.-4. september 2022 på Mullsjø Fol-
kehøyskole øst for Gøteborg.

Påmeldingsfrist: 12. august.
For påmelding og informasjon, se 

nettsiden: kfhelse.no eller  kristenivar-
den.se/aktiviteter/aktuellt-4306565

KFH-MØTE I OSLO 17. SEPTEMBER 
2022 KL. 10-17
Se informasjon i dette bladet og nettsiden 
kfhelse.no.


	Kjære medlemmer!

