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MOTTO
Dere er verdens lys, dere er jordens salt

Det var så fint å ha ansvaret for standen saman 
med Anne Berit og Rannveig! Som de ser utifrå 
bilda, koste vi oss saman. 

På morgonen hadde vi ei bønnestund, der vi la 
dagen i Guds hand. 

Eg ba at Gud skulle leia dei rette personane til 

standen, dei Han tala til gjennom vår RollUp.  At 
første initiativet skulle koma frå dei og ikkje oss. 
Og Gud hadde menneske Han tala til, og som 
kom. 

Les om den samtalen som gjorde mest 
inntrykk i stykket som Anne Berit har skrive til 
Nyheitsbrevet. 

Glimt frå stand på Oase

Kjære dere alle!

«Jeg har jo bare vært meg selv!» Dette er 
en replikk jeg husker fra jeg så Peer Gynt på 
Nationaltheatret for mange år siden. Med disse 
ordene kunne han forsvare alle sine uansvarlige 
handlinger og påfunn. Ja, hva vil det si å være 
seg selv? Er det å følge sine lyster og innfall? 

Dessverre for menneskene er det slik at mange 
av våre lyster fører oss bort det som fører til liv for 
oss. Gud gav derfor Moses beskjed om å skrive 
budene på to steintavler for at menneskene 
skulle kjenne den veien som fører til livet. Men 
det som var ment som en rettledning til det gode 
livet, ble til dom over våre dårlige handlinger og 
valg. Gud gjorde derfor dette underfulle, -at han 
sendte Jesus for å frelse oss fra dom og død (les 

Salme 32). Og han ville bo i våre hjerter ved sin 
Hellige Ånd og legge sin gode vilje inn i hjertene 
våre. 
Det vil ikke si at vi er ferdig med egoismen, men 
Jesus sier at den som fornekter seg selv, skal 
finne seg selv. Ja, du kan være deg selv fullt ut, 
og tjene Gud og dine medmennesker med de 
gaver som Han har gitt deg. 

Jesus, takk for alt du har gjort for oss!

Vi ber 
• om at vi som kristne helsearbeidere kan få 

tjene Gud og mennesker med hver våre gaver.
• for seminaret om åndelig omsorg i P-Hotels 

Oslo sentrum 17. september.
• for planleggingen og gjennomføringen av 

neste års landsmøte i Bergen. 

Hilsen fra bønnekoordinator

Sigrun

Anne Marit



MØTET I OSLO!
Kun 10 dager igjen til KFH-
møtet i Oslo 17. september! 
På tide å melde seg på! 
Bruk gjerne tilsendt Flyer og 
inviter en venn som kan være 
interessert i temaet!

For påmelding, send SMS: 
48135573/48040050  
Påmeldingsfrist: 12. sept. 
Betal inn kr 550,- på Vipps: 
73310 /kontonummer: 
15066544270 

Global bønn på Zoom fortsetter hver 1. tirsdag i 
mnd. kl. 16.

Europeisk bønn på Zoom fortsetter hver 4. tirsdag 
i mnd. kl. 16.

Nasjonal bønn på Messenger fortsetter hver 1. 
onsdag i mnd. kl. 20. 

FORBØNNSSØNDAG  FOR HELSETJENESTEN 
OG HELSEPERSONELL - 16. oktober 2022
Oppfordring til menigheter og kristne 
organisasjoner!
Vil du og din menighet være med å be?
Inne på nettsiden vår kfhelse.no finner du mer 
informasjon om “Healthcare Sunday”.

KFH Landsmøte 2023 blir sannsynligvis på  
Frekhaug - Nordhordaland Folkehøgskule 15.-
18. juni!

Hva skjer fremover? 

Det var begynt å mørkne ved standen vår ved 
KFH. Det var begynt å bli fuktig i luften, det 
nærmet seg kveld og natt. En kvinne kommer 
målrettet bort til standen vår. Hun satte seg 
ikke ned, hun hadde noe viktig å formidle. Noe 
hun hadde tenkt på lenge. Hun spurte høflig om 
hun kunne få snakke med meg. Hun forteller at 
hun for mange år siden hadde vært innlagt på 
sykehus fordi hun ville ta livet sitt. Hun ble innlagt 
akutt. Hun overlevde fordi hun ble pumpet i rett 
tid. Etter dette ville hun bare bli utskrevet, på 
eget ansvar. Før hun lot seg utskrive, traff hun 
på en sykepleier som så alvorlig på henne og 
sa: «Er du sikker på at du vil bli utskrevet? Jeg 
synes ikke du skulle skrive deg ut. Du trenger å 
være her lenger, jeg er urolig for deg. Dersom 
du likevel velger å skrive deg ut på eget ansvar, 
kan jeg få lov å be for deg før du skrives ut??» 
Kvinnen takket ja til at sykepleieren kunne be en 
enkel bønn før utskrivelsen.  

Akkurat dette at denne sykepleieren ikke ville at 
jeg skulle skrive meg ut, men formidlet sin uro 
direkte, gjorde noe med meg. Når hun i tillegg 
spurte om å få be for meg, så blei dette veldig 
viktig. Jeg blei utskrevet. Ting var som før, men 
likevel var noe endret; jeg kunne bare ikke ta 
livet mitt, når jeg visste at en kristen sykepleier 

hadde bedt for meg FØR utskrivelsen. Akkurat 
dette, at noen hadde bedt for meg, gjorde at jeg 
klarte meg ETTERPÅ. 

Kvinnen forteller videre at hun oppsøkte en 
menighet etter utskrivelsen. Hun ble en kristen 
etter hvert. Hun fikk også en kristen mann. Nå har 
hun jobbet som frivillig i en menighet i mange år. 
Livet har ikke bare vært enkelt og lett etterpå. 
Det viktigste budskapet hun ønsker å formidle 
er dette: Denne bønnen sykepleieren ba for meg 
før jeg skreiv meg ut, forandret mitt liv. Hun har 
aldri fått takket denne sykepleier. De fikk bare 
dette ene viktige møtet før utskrivelsen.  Nå ville 
hun bare formidle en stor takk og fortelle sin 
historie.  

Fortellingen er anonymisert noe, slik at vi ikke skal 
gjenkjenne personen. Kanskje er det likevel en 
sykepleier i KFH, som kan huske denne historien 
og bønnen som du ba for mange år siden? Nå er 
i hvert fall takken formidlet om den livreddende 
bønnen og sykepleieren som virkelig brydde seg 
i møte med et lidende menneske.

Dere er Guds utvalgte, hellighet og elsket av 
ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, 
godhet og ydmykhet. Kolosserne 3, 12. 

Kvinnen som ville takke for bønnen

NORDISK SALINE KAFE PÅ ZOOM!
Vi fortsetter med 1 times uformelle og 
uforpliktende samlinger på Zoom.

Tirsdager kl 18-19: 20. sept., 18. okt., og 15. des. 
Det blir kort presentasjon av et tema fra 
Saline Prosess, samtale om temaet, og bønn 
for hverandre, fortrinnsvis i grupper hvis vi er 
mange. 

Anne Berit

For mer informasjon, se nettsiden: kfhelse.no

Lørdag 17. september 2022 kl.  10-17.
Sted: P-hotels, Grensen 19, 0159 Oslo
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Hva sier lovverket?

Marte Yri Evensen
Foredrag ved

Åndelig omsorg? 


