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KFH er et bønne-nettverk for kristne  
i helsesektoren. Det er felleskristent  
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studenter til pensjonister.
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 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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I skrivande stund er eg på reis igjen! No sit 
eg på toget til Trondheim. 

Det har vorte nokre turar i løpet av haus-
ten. I starten av september var det min tur å 
koma til Ffald-y-Brenin i Wales. Det vart ei 
sterk oppleving. Og viktig, med tanke på at det 
ligg på Herrens hjarta at vi skal tala velsignelse 
over helsevesenet, alle institusjonar og sjuke-
hus i Norge. Men vi må også fortsetja å be! I 
helga skal eg på eit nettverksmøte arrangert av 
Nasjonalt bønneråd. 

Eit nettverk av bønnehus og bønnefelles-
skap er i ferd med å veksa fram i landet vårt. På 
eit bilde av eit kart over Norge er det illustrert 
som mange små flammer; ei flamme for kvart 
bønnefellesskap. Draumen min er at desse 
flammene også skal koma over helseinstitusjo-
nane, at kvar institusjon og sjukehus skal ha ei 
slik flamme som brenn.  Bønn ryddar veg for 
menneskeverd, rettferd, heilheitleg omsorg og 
at legen blant legane, Jesus Kristus får røra ved 
den sjuke og utslåtte.

Seminaret «Åndelig omsorg, hva sier lov-
verket» 17. september i Oslo vart veldig in-
teressant og lærerikt. Evalueringa viste at me 
bomma litt på tittel. Det var ikkje berre fokus 
på tørt lovverk, som tittelen kunne gje mistan-
ke om. I evalueringa kom det også fram at mø-
tet var for lite annonsert på forhånd. Etterly-
ser med dette medlemmer som har tankar om 
korleis me kan nå lenger ut til vår målgruppe; 
kristent helsepersonell! 

Hovudsaka i dette bladet er eit intervju 
som Sigbjørn Vindheim har gjort med Morten 
Dahle Stærk, generalsekretæren i Menneske-
verd. Dei gjer eit svært viktig arbeid. Som de 
sikkert veit, er KFH støttemedlem. Det betyr 
m.a. at vi er invitert til Menneskeverds årlege 
generalforsamling. Vi har ei stemme der.

Etter mitt syn er helsepersonell sett til å 

ivareta menneskeverdet 
gjennom heile livet, ikkje 
berre ved fødsel og død. 
Kvar pasient vi skal hjelpa, 
er eit menneske med uen-
deleg verdi, uansett sjuk-
dom og sjukdomsårsak, om det er ein lett eller 
vanskeleg pasient. Vedkomande sitt mennes-
keverd skal gi oss utgangspunktet for korleis 
vi er mot denne pasienten, ikkje korleis han 
oppfører seg. Alle treng å bli sett og ivaretatt 
når sjukdom og krise oppstår.

Tilslutt vil eg dela nokre gledelege drypp i 
denne førjolstida!

Berre siste halvåret har eg høyrt om fleire 
ulike tiltak i landet som fremjer åndeleg om-
sorg. På Universitetssjukehuset i Oslo, UIO er 
det ansatt ein sjukepleiar i direktøren sin stab 
for å jobba med mangfald og likeverdige tenes-
ter. Ho har ansvar for trus- og livssynsmang-
fald, og samarbeider tett med prestetenesta. 
Ho har saman med prestane sett fokus på ån-
deleg og eksistensiell omsorg i sjukehuset. 

I ein kommune er det ei som er fagansvar-
leg i eldreomsorga, som bevisst legg vekt på at 
åndeleg omsorg er viktig, og ho får respekt for 
det.

Ein sjukepleiar har fått tilbudet om å halda 
andakter på sjukeheimen der ho jobbar. 

Nokre frå KFH-gruppa på Lillehammer 
hjelper til på sjukeheimen med å følgja, og å 
vera med bebuarane under andakta. Høyrer 
ogå om fleire som på arbeidsplassen syng for 
pasientane sine.

Eg har ein draum! Nemleg at det skal vera 
like vanleg at sykehus og institusjonar oppret-
tar stillingar med fagansvar åndeleg omsorg, 
som til dømes ved diabetes, kreft, hygiene.

Velsigna jolehøgtid til dykk alle! 
Helsing Anne Marit

Kjære medlemmer!

LEDER
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Mange i dag klarer ikke å se forskjell 
på menneskeverd og ideer man har om 
livet og virkeligheten. 

Ethvert menneske har en iboende 
verdi, uavhengig av hvilke ideer og syn 
man har på livet. Som mennesker er vi 
derfor likeverdige individer. 

Derimot er ikke alle ideene man 
har om livet like verdige. Noen ideer er 
gode, mens andre er dårlige. Ideer må 
frem i lyset, og de må tåle å bli kritisert. 
De gode ideene vil stå seg i møte med 

motargumenter. De dårlige ideene 
vil derimot falle sammen hvis de blir 
utfordret. Enhver som ønsker å påvirke 
samfunnet med sitt tankesett, må tåle å 
bli kritisert. Jeg kommer derfor ALDRI til 
å slutte å kritisere ideer og tankesett som 
jeg mener er dårlige/feil. 

Ideer må diskuteres, ikke sensuereres. 

Marianne Brattgjerd, oktober 2022. 
Henta fra Facebook. 

Menneskeverd og ytringsfrihet
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KFH ønsket å ta en prat med daglig 
leder Morten D. Stærk, og vi har stilt ham 
flere spørsmål.

Aller først tar vi med følgende punkter 
fra Menneskeverds nettside:

Menneskeverds visjon er:  
Et samfunn som prioriterer livsrett, 
likeverd og livshjelp høyest.

Mottoet vårt er:  
Et liv – uendelig verdi.

Menneskeverd mener:
• Om livets start og abort: 

Ethvert menneskeliv starter ved 
befruktning. Da får vi også del i det 
universelle menneskeverdet. Vi har 
den samme iboende verdien om vi er 
fødte eller ufødte. Vår alder påvirker 
ikke vår verdi.

• Om seleksjon av ufødt liv:  
Alle mennesker er like mye verdt, 
helt uavhengig av diagnoser, egen-
skaper eller hva man kan prestere. I 
dag er barn med sykdom og diagnoser 
særlig utsatt i mors mage. Vi ønsker 
å gi disse barna et styrket rettsvern. 

• Om livshjelp og dødshjelp:  
Menneskeverd mener at det å ta liv 
aldri må bli en helsetjeneste. Vi kren-
ker menneskets iboende verdighet 
hvis vi ikke har annet å tilby enn å 
gjøre slutt på det hele. 

Organisasjonen Menneskeverd:
 "I kampen for de sårbare"

Bilde laget av Marte Yri. 

Elsket, formet og planlagt, salme 139. 
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SPØRSMÅL 1
Det er mange gode formål i 
Menneskeverd. Men hva gjør dere 
av konkrete tiltak for å oppnå disse 
målene?

Grunnlaget for Menneskeverds 
strategiske tenkning ble egentlig lagt så 
tidlig som overgangen mellom 1970 -og 
80-tallet. Folkeaksjonen mot selvbestemt 
abort gikk på et stort nederlag da dagens 
abortlov ble vedtatt i 1978. Dette førte 
til en slags identitetskrise fordi man 
forsto raskt at det ville ta lang tid å endre 
lovverket. Det eksisterte allerede da en 
organisasjon for leger og helsepersonell 
som het Norsk Pro Vita, som var startet 
i 1974. I 1981 ble Folkebevegelsen For 
Livsrett og Menneskeverd opprettet som 
en arvtaker etter den nevnte aksjonen 
mot abortloven. Tiltakene som ble 
foreslått den gangen var undervisning, 
informasjonsarbeid, politisk 
påvirkning og samfunnsdebatt. De to 
organisasjonene slo seg i 2002 sammen 
med ungdomsorganisasjonen UMAN 
(Ungdommens menneskeverdsallianse 
i Norge) til Menneskeverd. Dette er i 

stor grad den samme strategien vi følger 
i dag, selv om det er blitt større vekt på 
historiefortelling som virkemiddel – ikke 
minst i digitale kanaler.

 SPØRSMÅL  2
Menneskeverds målsettinger ser 
ut til å være på linje med FNs 
m e n n e s k e r e t t i g h e t s e r k l æ r i n g , 
stemmer det?

Da FNs menneskerettighetserklæring 
ble formulert etter 2. verdenskrig, var 
det en stor diskusjon om formuleringene 
knyttet til spørsmålet om hvordan 
menneskeverdet skulle forankres. De 
kommunistiske regimene motsatte 
seg formuleringen om at mennesket 
er «skapt fritt». Dette ble dermed 
endret til at mennesket er «født fritt». 
Konsekvensen var at menneskeverdet 
ble knyttet til det fødte individet, og 
menneskerettighetene sier ingenting 
om rettstilstanden for det ufødte livet. 
Det er ingen grunn til å tro at dette 
innebærer at mennesket får verdi så 
sent som ved fødsel, men på den andre 
siden er det vanskeligere å kreve f.eks. 

Intervju med Morten Dahle Stærk
v. Sigbjørn Vindheim, del 1

INTERVJU

Morten Dahle Stærk 
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en gitt abortlovgivning begrunnet i 
menneskerettighetene. Når det er sagt, 
så sier artikkel 3 at mennesket har 
rett til liv. Det er god grunn til å stille 
spørsmålstegn ved hvorfor dette ikke 
skal gjelde det ufødte livet. Når det 
gjelder dødshjelp så er det også her i 
juridisk forstand vanskelig å nå frem 
med at dette er i direkte motsetning 
til menneskerettighetene. Vi mener at 

det er en krenkelse av menneskeverdet 
å ta et liv – uansett om intensjonen er 
å avverge lidelse. I praksis har det vist 
seg at statenes politikk veier tyngre enn 
forpliktelsene til menneskets ukrenkelige 
verdi i overnasjonale organer.

SPØRSMÅL 3
Hva innebar WHOs dramatiske 
vedtak for noen måneder tilbake, 

ift det ufødte barnets 
menneskeverd? Hva 
innebar egentlig WHOs 
liberale omdefinerende 
vedtak? Hva tenker 
Menneskeverd om det?

WHO anbefaler i sine 
nye retningslinjer, som ble 
offentliggjort i mars i år, 
å fjerne alle tidsfrister for 
utføring av abortinngrep. 
Menneskeverd reagerer på 
at WHO på denne måten 
fullstendig setter til side 

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

Bilde laget av Marte Yri. 

"Salige er de som stifter 
fred, for de skal kalles 
Guds barn ( Matteus, 
5,9)"
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fosterets rettigheter, og vi mener dette 
er helt feil vei å gå. En graviditet består 
alltid av to parter som noen ganger 
har motstridende interesser. Denne 
interessekonflikten må løses gjennom 
et lovverk, ikke gjennom å fjerne alle 
typer politiske føringer for abort, slik 
WHO anbefaler. WHO har blitt utsatt 
for massiv politisk lobbyisme gjennom 
mange tiår. Denne påvirkningen går i 
korthet ut på å definere abort som et 
helsespørsmål knyttet til reproduktive 
rettigheter og trygg graviditet (det siste 

er noe vi selvsagt er veldig opptatt av, 
men i WHOs retorikk så går det ofte 
på bekostning av barnet). Videre er 
det bygget en effektiv retorikk om at 
begrensninger i lovverket verken hjelper 
moren eller barnet, men kun fører til 
«shaming» (skambelegging) av kvinnen. 
Det hevdes at det tas like mange aborter 
uavhengig av lovverket. Dette er dårlig 
belagt påstand som dessverre er adoptert 
inn i den norske debatten. Det mest 
nærliggende eksemplet er Sverige som 
har 18-ukers grense for fri aborter. Der er 
abortraten dobbelt så høy som i Norge 
som har 12-ukers abortgrense. Finland, 
der den gravide må få attest fra lege, har 
Nordens laveste abortforekomst. Dette 
er bare et par eksempler av mange på at 
abortlovens utforming ser ut til å ha en 
viktig betydning for antall aborter.

SPØRSMÅL 4
Mange tror at det kun er hengivne 
kristne som arbeider for de 
ufødtes menneskeverd. Kan også 
ateister og agnostikere være aktive 
medlemmer og arbeide for livsvern og 
menneskeverd?

Absolutt! I USA er det en egen 
organisasjon for ikke-troende livsvernere. 
Jeg kjenner også til flere ikke-troende 
medlemmer i Menneskeverd. En av de 
mest kjente ateistiske stemmene som 

Bilde laget av Marte Yri. 

 DET LEVENDE VANN (JOH. 4)
 - NÅDE
 - FÅ “INNLAGT VANN”
 - Å BLI SETT 
 - Å KUNNE BRUKE SIN HISTORIE
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har gitt til kjenne et restriktivt syn på 
abort er forfatteren Niels Christian 
Geelmuyden. Gjennom prosessen med å 
skrive boken «En prest og en plage» om 
Børre Knudsen kom han til at det mest 
rasjonelle var å være mot abort. I et kjent 
essay, «Boller i ovnen», skriver han: «Det 
råder ingen tvil om at jeg er akterutseilt. 
Men all den tid man anser et menneske 
for dødt i det øyeblikk hjertet stanser, 
synes jeg det virker logisk å regne et 
menneske som levende i det øyeblikk 
hjertet slår sitt første slag.»

SPØRSMÅL 5
Det vitenskapelige paradigme har 
mer og mer blitt rådende, og vi har fått 
et kunnskapsbasert samfunn. Nettopp 
kunnskapen om det ufødte liv har fått 
mange til å reflektere. Men mange 
har vendt tilbake til å bruke gamle 
følelsesladde argumenter i stedet. Hva 
tenker du om dette spenningsfeltet 
kunnskap vs. følelse?

Det er helt riktig. På 1970-tallet var 
det ikke uvanlig å høre argumenter om 
at fosteret er en celleklump eller er som 
en blindtarm som enkelt kan fjernes uten 
risiko for pasienten. I dag ville man ikke 
bli tatt på alvor i samfunnsdebatten om 
man bruker de samme argumentene. 
Språket har endret seg i takt med en 
gradvis bevisstgjøring om at fosteret er et 

lite menneske. Mange gravide følger med 
på fosterets utvikling fra de oppdager at 
de er gravide. De omtaler fosteret som 
barnet i magen, og kan se at hjertet slår 
allerede på tidlig ultralyd i uke 11. Det 
som ville bringe abortloven i takt med 
denne utviklingen, er ikke å akseptere 
dagens abortlov; det vil være å gi fosteret 
et sterkere rettsvern enn i dag.

Del 2 kommer i neste nummer av 
KFH Kontakt.

Bilde laget av Marte Yri. 

EN KONGE BLE FØDT- PROFETI FRA 
JESAJA
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Møtet den 17. september vart meir enn 
berre tørre lovparagrafar. Mange fleire 
skulle tatt turen dit!

Det var så flott å høyra Marte Yri for-
telja om alt ho har opplevd i arbeidet sitt 
både som hjelpepleiar i eldreomsorga, 
som ansatt i Evangeliesenteret og på P22, 
som ruskonsulent i ein vanleg kommune, 
og no som dagleg leiar i organisasjonen 
Det Hjelper (www.detnytter.no). I tillegg 

er Marte kunstnar. Ho viste nokre av bilda 
sine knytta til ulike bibelvers . 

Masteroppgåva fokuserer på kva som 
gjer at menneske kjem til eit punkt i li-
vet der dei endrar retning i livet. Marte 
har greidd å setja ord på kva som skjer i 
eit menneske i ein omvendingsprosess. 
Svært interessant.

 2 setningar frå foredraga som har 
brent seg fast i meg, gjengitt med mine 

ord: 
«Det er ikkje oss det handlar 

om når vi skal yta omsorg, men 
den som vi har framfor oss, den 
som treng hjelp.»

«Vi har ikkje lov til å gi opp 
eit einaste menneske, sjå på dei 
som håplause tilfelle. Om dei 
prøver å snu, men fell igjen og 
igjen - ein dag vil det lukkast å 
koma på den rette vegen. Dette 
er holdningen vi skal ha!»

Sitat frå pdf-presentasjonen 
av Masteroppgåva: 

«Du skal vite at det er to 
stykker som aldri gir deg opp, og 
det er Jesus og meg (…) Da kom 
vendepunktet.. Jeg ble møtt 
med nåde istedenfor straff.»

Opptak av foredraga hennar 
med pdf-filer er lagt ut på nett-

Åndelig omsorg  
- hva sier lovverket?

Marte Yri. 

KFH-MØTE
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sida vår, kfhelse.no under fana «ressurs-
ar».  Så har eg prøvd å samla lovparagrafar 
som er viktige for oss som er i arbeidssi-
tuasjonar, der vi faktisk har plikt på oss til 
å ivareta åndeleg omsorg hos pasienten. 

Hermed er det anbefalt at du går inn 
og ser på det som er lagt ut!

Anne Marit Dugstad

Deltakere fra møtet 17. September.
Tone Lise, Kristelle og Sigrun i samtale 
om åndelig omsorg. 

KALEB BØNNEN
Ver med og be denne bønnen for vårt land og for 
stedet der vi bor!

Du himmelens konge
Se i nåde til vårt land 
Vekk opp din menighet; 
Og send Den Hellige Ånd 
For barnas skyld 
La ditt rike komme til landet vårt I Jesu Kristi 
navn. 
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Jeg var så heldig å få 
være tilstede på Mullsjø 
Folkhøgskole i Sverige, 
og var også representant 
for KFH. De hadde et flott 
program med varierende 
innslag.

På fredag etter vel-
komst fikk vi være med 
voluntærer fra Mercy 
Ships da de fortalte om 
sine erfaringer fra ar-
beidet. Hvordan de fikk 
hjelpe de som ikke kun-
ne få hjelp; tumoren var 
for stor til å opereres, og 
ressursene ikke gode nok 
i hjemlandet. Med bilder fikk vi oppleve 
å se før og etter operasjoner. Ikke bare 
tumorer,- mye annet ble også operert, og 
folk fikk hjelp.

Et besøk på Panzisykehuset, Kongo 
fikk vi også med oss av Åke Samuelsson. 
Vi ble fortalt om hvordan kvinner utsatt 
for vold fikk hjelp både fysisk med opera-
sjoner, og psykisk med samtale og læring 
og arbeid.

På lørdagen var det flere interessante 
seminarer.

Ingemar og Margaretha Stenmarker 
var først ut om temaet «Hvor er vi på vei?»

Jeg fikk sammen med Carola Matts-

son, min søster, være si-
multantolk for vår venn 
fra Island.

Vi oppdaget at hun 
ikke forstod svensk så 
godt, og hun var takknem-
lig for hjelpen.

Ingemar og Marga-
retha skiftet på å under-
vise, Margaretha kom 
med innspill i forhold til 
forskning. Ingemar  talte 
om Korset. Det er som et 
fireveis kryss sa han. 

En møteplass mellom 
mennesker og Gud. En 
møteplass i pleiearbeidet.

Han brukte som byg-
gesteiner i sin undervisning tre områder: 
Tilgivelse/forsoning, håp og kjærlighet.

Tilgivelse/forsoning sa han er en Guds 
gave. Den kan være intrapersonell gjen-
nom å tilgi deg selv, og interpersonell som 
er tilgivelse mellom mennesker. Hans 
definisjon på tilgivelse var at den er vilje-
messig basert; befrier noen for skyld, og 
emosjonell; som har med følelsene å gjø-
re, og de kommer etterhvert. Hva er ge-
vinsten av tilgivelse; blant annet redusert 
stressnivå.

Kjærlighet har med empati og vennlig-
het å gjøre. Han henviste til da Peter had-
de fornektet Jesus, og hvordan Jesus så på 

Hilsen fra SKSF's årskonferanse 
og 70 års jubileum 

(Sveriges Kristna Sjukvårdsforbund)

Margreth, SKSF-leder til ve, 
sammen med talere.
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han med et blikk, ikke av fordømmelse, 
men av empati og kjærlighet.

Håp er viktig, det gir mennesker i kri-
se motstandskraft. Han viste også hvor-
dan eksistensiell/ åndelig helse gir håp og 
fremtidstro og påvirker alle andre områ-
der i et menneskes liv. Margaretha fylte på 
med forskning fra de ulike berørte områ-
dene.

På lørdagen hadde vi et interessant se-
minar av Alf B Svensson, som er psykolog 
og forfatter. Hans tema var «Så får du et 
rikt og meningsfylt liv». Han snakket om 
viktigheten av å oppdage alle sine gaver. 
Her fikk vi være med å besvare spørsmål 

han gav oss; 
Hva er du bra 
på? Hva syns 
du er meningsfullt? Hva brenner du for? 
Og Hvilken oppmuntring har du fått? 
Nyttige spørsmål å arbeide videre med.

Etter årsmøte og festmiddag var det 
jubileumsfest. Det ble mange hilsener fra 
ulike hold. KLM, kristne lege- og medisin-
studenters leder holdt en takketale, der 
hun nevnte hvor mye SKSF hadde betydd 
for dem i forhold til å inspirere til bønn. 
Her kom også min hilsen inn fra Norge og 
KFH.

Det var en inspirasjon å være med, 
og jeg har lyst å inspirere mange flere fra 
KFH til å være med på neste konferanse i 
våre naboland.

Med vennlig hilsen fra
Kristina Berg Torskenæs

Kristina hilser fra Norge. 
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Ffald-y-Brenin, er som de veit eit 
bønne- og retreatsenter i Wales, der det 
er sagt at Guds nærvær kviler på ein heilt 
spesiell måte. Kva vil det sei at Gud er nær? 
Gud er «alle steds nærværende», men 
Han kan også manifestera seg spesielt 
gjennom dei som trur på Han. «Hald 
dykk nær til Gud, så skal Han halda seg 
nær til dykk» Jakob 4.8, «Herren er nær 
alle som kallar på Han, alle som kallar på 
Han i sanning.» Salme 145.18. Når vi lever 
nær Gud og brukar tid saman med Han, 
bringar vi Hans nærvær med oss der vi 
går. Eit eksempel er Hans Niesen Hauge. 
Mange har sagt at dei merkar forskjell på 
det åndelege klimaet over område som 
han besøkte, samanlikna til stadar der han 
ikkje var. 

«Men Gud vere takk, som i Kristus 
alltid fører oss fram i triumftog og ved oss 
spreier angen av kunnskapen om Han på 
kvar stad» 2. Kor. 2.14 

Korleis kan me merka at Gud er nær? 
Først og fremst gjennom våre åndelege 
sansar. Voss Bønehus er ein stad som er 
avsett til tilbeding og bøn. Jesus kjem nær 
når vi tilbed Han og fokuserer på Han, 
ventar på Han. Eg har mange gonger kjent 
Hans nærvær i form av ein fred som eg 
best kan beskriva som ein fredfull tyngde 
som er god å vera i, eller som ei elv av 
smelta gull. Dette nærværet er så godt 
og tiltrekkjande, også for den som endå 
ikkje trur på Jesus, eller har møtt Han. 

«Ein dag med Herren er bedre enn tusen 
andre» Salme 84.11.  Guds nærvær skapar 
gode frukter, åndens frukter, som glede, 
kjærleik, fred, rettferd, sanning.

Eg opplevde ved tru at Jesus var i det 
runde kapellet på Ffald-y-Brenin. Det 
er vanskeleg å beskriva , men eg kunne 
kjenna vesenet Hans, reinheita Han 
utstråler. Det gjorde at det var vanskeleg 
å snakka høgt i det rommet, for det var 
så heilag atmosfære. Ein kveld eg sat der, 
kom det ei dame og sette seg ved meg, og 
song nydelege songar for meg. Då kjente 
eg at Jesus rørte ved ei indre smerte som 
eg bar på.  Det førte til at eg sat der og gråt 
frå djupet inni meg,-  lenge. Smerta løyste 
seg opp og vart bytt ut med fred. 

Naturen i området rundt husa var 
nydelge og fredfulle. Hagen var vakker 

Ffald-y-Brenin og Guds nærvær

Ffald-y-Brenin
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og velstelt. Senteret låg på ei høgd, slik at 
me kunne sjå utover store og vakre vidder 
rundt omkring, med lite bebyggelse. 
Nydeleg å gå tur der.

Kvifor reiste eg denne lange reisa 
berre for ei helg?

Jau, fordi eg kjente at no var det 
min tur. Mange av mine vener har reist, 
men eg har tenkt at det ikkje har vore 
aktuelt for meg, heilt til Gud byrja å røra 
ved hjarta mitt i vår, -ganske plutseleg. 
Etterkvart vart vissheita så sterk, at eg til 
og med kunne seia nei til å vera med på 
70 årsjubileet som var same helg i SKSF 

i Sverige.
Eg møtte fleire danske og norske, m.a. 

eit dansk ektepar, Birgitte og Bo Steffensen, 
som har starta eit bønnenettverk i 
Danmark. Draumen er at det skal oppstå 
ein nordisk bevegelse av menneske som 
i små fellesskap praktiserer dei enkle 
velsignelsesprinsippa som Roy Godwin 
lærte oss på Landsmøtet i 2021, og som 
det er skrive om i tidlegare blad.  Andre 
viktige prinsipp i denne bevegelsen er å 
bringa Guds nærvær ut der vi går, og å ta 
eigarskap over det geografiske området 
der vi bur og arbeider, velsigna det og 
be det attende til Gud. For meg gir det 
meining å gjera dette i forhold til viktige 
samfunnsområde, som helsevesen og 
skule.

Birgitte m. team planlegg ein nordisk 
LHOP-konferanse om det å velsigna 
om ca. eit år. (LHOP = Local Houses of 
Prayer = små lokale bønnehus). Den må 
vi vera med på!  Inntil då vil eg på nyåret 
invitera til Zoomsamlingar, der vi kan øva 
oss i å velsigna, og i bønn ta eigarskap 
over vårt nærområde og vår arbeidsplass 
i helsevesenet.

Anne Marit Dugstad
Ffald-y-Brenin

På tur med Ann De Leyser og mine 
nordiske venner.
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VAKRE BILDER
Vi har fått lov til å bruke Marte Yri sine 

nydelige bilder i KFH Kontakt. Bildene 
finner du på side 4, 7, 8, 9 og 19.

Se mer på Galleri Engerhagen  -  
www.engerhagen.no

GAVER TIL KFH
Tusen takk til alle som gir til KFH, 

både fast giverteneste og enkeltgaver.
Vi har hatt noen måneder med større 

utbetalinger i høst. Årsakene er blant 
annet:
• Utgifter i forbindelse 

med leilegheiten vi eier i 
Hegdehaugsveien i Oslo. (Nytt 
kjøkkenbatteri, ny vifte på badet 
og finansiering av ny heis i 
Hegdehaugsveien) kr 24.646,-

• Gave fra KFH via HCFI til et 
flomramma sykehus i Pakistan kr 
7000,-

• Gave til organisasjonen Det Hjelper  
kr 2000,-

• Utgifter på høstens eneste 
styremøte med fysisk oppmøte 16. 

sept. (reise, opphold) De andre 
møtene har vi hatt på Zoom kr 
8600,-

• LayOut-utgifter (Blad/Flyers) kr 
10820,-

• Opphold for 3 personer i forbindelse 
med Stand på Oase 2022 kr 7850,-

Gi gjerne en enkeltgave til KFH 
på VIPPS nr: 73310 /kontonummer: 
78740645845

Fast givertjeneste kan dere opprette 
via nettsiden kfhelse.no

KRISTINA 75 ÅR
Vår tidligere leder, Kristina Berg 

Torskenæs fylte 75 år 14. september!
Vi hadde en liten feiring for henne på 

sist styremøte den 16. september.
Vi er takknemlige for Kristina sitt 

trofaste engasjement i KFH gjennom 
mange år, også etter at hun slutta som 
leder! 

Tusen takk, Kristina!
Må Guds rike velsignelse følge deg 

videre i livet!

KFH-INFO

Trygg i Guds favn. Laga av Sven Olav 
Høivik.
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EUROPEISK BØNNEUKE PÅ ZOOM
Tid: 4.-6. januar 2023
Talere: Marilyn Rollier, Philippe Se-

guin, Christelle Andrich
Lovsang: Greg Leavers
Tema på engelsk: 
Christ our solid Rock

Day 1 - Inward Reality
Do we individually know we have our 

feet on The Rock?

Day 2 - Outward Visibility 
Does the way we live (in our Home/

Community/Workplace) demonstrate our 
feet are on The Rock?

Day 3 - Onward Authority
From this position on The Rock what 

are we proclaiming and prophesying?

Daglig program: 
Formiddag   kl 11.30-13 norsk tid
Ettermiddag kl 17-18.30 norsk tid
Kveld           kl. 20-21  Nordisk samling
Sett av samlingene allerede nå!

Mer informasjon om påmelding kom-
mer snart på e-mail!

LANDSMØTET 2023 
Sted: Nordhordland Folkehøgskole, 

Frekhaug nord for Bergen.
Tid: 15.-18. juni 2023
Tema: "Rotfestet og grunnfestet i 

Kristi kjærlighet" Ef. 3.17.
Saker til generalforsamlingen sendes 

til styret (Anne Marit) innen 15. Mars 
2023. 

Pris pr. døgn: Full pensjon kr. 
845,- pr.person dobbeltrom /kr. 945,- 
pr.person enkeltrom, i tillegg kommer 
påmeldingsgebyr og turutgifter. 

Utfyllende opplysninger kommer 
etter hvert!

KFH-INFO

Nordhordaland Folkehøgskule

Fjorden sør for Frekhaug med 
Nordhordalandsbrua.
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Den første helga i september 
inviterte Norges Kristne Legeforening til 
helsemisjonskonferanse på Finnøy, og vi 
frå KFH var hjarteleg velkomne. Temaet 
var «På Guds hjerte». 

Det var ein rik konferanse. Noko av 
det som sit igjen, er legen Erik Bøhler 
som fortalde om arbeidet sitt i Nepal, om 
korleis dei fekk sjå Guds rike kome nær 
gjennom tenesta. Han viste også til korleis 
bibelord blei oppfylde, når levealderen 
blei forlenga og barnedødeligheten gjekk 
ned. (Jes. 65.20) 

Det var også svært inspirerande 
å høyre nokre av dei yngste som tala. 
Paramedisin-studenten Sindre Larsen 
delte om sitt overgitte liv til Kristus, og 
gleda av å følgje Frelsaren ut i område 
der det er stort behov for helsehjelp. I ein 
alder av 23 har Sindre allereie fått tene 
Gud og medmenneske både i Rwanda og 
i Ukraina. 

Det var sterkt for meg å få lov til 
å vera med og be for andre. For nokre 
av dei som var på konferansen, og som 
har tent Herren gjennom mange år som 
misjonslegar, trur eg kanskje at det var 
opplevinga av Guds nærvær som var det 
viktigste dei fekk med seg. For det ligg på 

Guds hjarta at vi skal få kome nærmare 
han. Når vi møter kvarandre med Kristi 
sinnelag, blir det heilage møte som endrar 
noko på innsida vår. 

Her var det pensjonerte overlegar, 
sjukepleiarar, studentar. Somme hadde 
brukt det meste av livet sitt ute i 
helsemisjon, andre var som eg; vi lever 
med ein misjonslengt som enno ikkje 
er forløyst. Vi fekk høyre om korte 
misjonsturar, og lengre opphald, og om 
alt dette gode som skjer når evangeliet 
blir delt og folk får helsehjelp, mulighet til 
lindring og legedom. 

Eg fekk dele køyeseng med ei eg 
ikkje hadde møtt før. Ho hadde vore 
legemisjonær i Bangladesh, og eg fryda 
meg over å høyre henne dele. Eg trur ho 
hadde glede av å lytte til mitt vitnesbyrd 
også, om alt Jesus har gjort i livet mitt.  
Det vart nokre seinsommardagar som me 
får bera med oss vidare. 

Når Den heilage ande får styrka oss, 
trur eg at mange helsearbeidarar vil få 
mot og kraft til å følge misjonskallet.

Liv Reidun Hansen

Helsemisjonskonferanse på Utsyn

Utsikt frå Finnøy i Boknafjorden, Rogaland.
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Hilsen fra bønne-
koordinator

Kjære dere alle!
Hvordan forholder du deg til Jesus Kris-

tus? Hvem er denne mannen som delte vår 
tidshistorie til et «før Kristus» og «etter Kris-
tus». I dag brukes det riktignok før eller etter 
«vår tidsregning». Men hvem var han? Født i 
Betlehem i Judea, - ble flyktning i Egypt, -vok-
ste opp i Nasaret, - flyttet til Kapernaum som 
voksen, - gjorde store under, -hadde mange 
disipler, - underviste om Guds rike selv om 
han var ulærd, sett fra menneskers ståsted, 
-døde mellom forbrytere på et kors. Så langt 
kan vi lese i historiebøkene. Men bibelens 
mange vitner forteller at han sto opp igjen, at 
han for opp til himmelen og at han sendte den 
Hellige Ånd til sine etterfølgere. Vitnene sier 
faktisk at denne mannen var Guds sønn. Ja, 
selv en offiser som var med og korsfestet ham, 
utbryter dette idet Jesus dør (Mark.15.39) 

Guds Sønn, Messias, menneskesønnen, 
kongen, frelseren. Profetene i gammel tid 
har brukt ulike navn når de forutsa han som 
skulle komme. Selv likte Jesus å bruke navnet 
menneskesønnen om seg selv. Jeg har tenkt at 
dette er litt rart. Er vi ikke alle menneskesøn-
ner og -døtre. Men for Jesus var det spesielt, 
siden han var Guds sønn.

En mann som Jesus helbredet, slik at han 
fikk synet tilbake, fikk etterpå dette spørs-
målet av Jesus (Johannes 9,35b): «Tror du på 
menneskesønnen?». Han svarte: «Hvem er 
han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svar-
te:» Du har sett ham, -det er han som snak-
ker med deg».» Jeg tror, Herre!», sa mannen 
og kastet seg ned for ham». Nå fikk mannen 
øynene sine åpnet i dobbel forstand. Han fikk 
se Jesus, -ikke bare som en profet som hadde 

gjort ham frisk. 
Han fikk se Jesu 
g u d d o m m e l i g e 
storhet, og han ble 
fylt med ærefrykt. 
Han fikk et møte 
med Gud!

Opp igjennom 
historien er det 
mange mennesker 
som har fått sine 
øyne åpnet, så de 
har sett Jesus slik, og kommet til tro på Ham!

Jesus, åpne våre hjertes øyne slik at vi ser 
deg!

Takke for:
• at Jesus kom som et menneske til jorden 

for å dele våre kår og bære vår smerte, 
skyld og skam. 

• at Jesus er med oss hver dag og ikke 
svikter

Be for:
• at flere må få øynene opp for hvem du 

er Jesus, og se at du kan hjelpe der ingen 
andre kan.

• at vi må se på våre medmennesker på 
samme måte som du ser på dem

• ber om kraft og styrke for hver enkelt av 
KFH sine medlemmer og for visdom til 
de som sitter i landsstyret. 

• planleggingen av KFH sitt landsmøte 
på Nordhordaland folkehøgskule 15.-18.
juni-23 og for valgkomitearbeidet.

Med vennlig hilsen Sigrun

BØNN



Returadresse
Kristen Forening for Helsepersonell

c/o Framnes 23
5713 Vossestrand 

Hva skjer fremover?
EUROPEISK BØNNEUKE PÅ ZOOM 

4.-6. januar 2023 - se side 16-17.

BØNNESAMLINGER PÅ ZOOM PÅ 
ENGELSK

Globale bønnesamlinger: 1. tirsdag i 
måneden kl. 09 og 16 norsk tid.

Bønn for syke stort sett    3. tirsdag i 
måneden  kl. 14 norsk tid.

Europeisk bønnesamling: 4. tirsdag i 
måneden kl.16 norsk tid.

Invitasjon med Zoomlenke blir sendt 
ut på e-mail noen dager på forhånd.

BØNNESAMLINGER PÅ NORSK 
1. onsdag i mnd. kl. 20-21 bønnesamling 

for KFH-medlemmer.
Vi møtes på KFH bønnegruppe på 

Messenger.
Ta kontakt på kontakt@kfhelse.no 

hvis du vil være med i bønnegruppen.

NORDISK SALINE- OG 
VELSIGNELSESKAFE PÅ ZOOM

Vi møtes på zoom kl 18-19 hver 3. 
tirsdag i måneden for å samtale om å være 
lys og salt på jobben. 

Vi vil også bruke tid på å velsigne våre 
arbeidsplasser.

Invitasjon med zoomlenke blir sendt 
ut på e-mail noen dager på forhånd.

LANDSMØTET 2023 
15.- 18. juni 2023 - se side 16-17.

NORDISK LHOP- KONFERANSE 
7.-8. OKTOBER 2023 

Mer informasjon kommer. 

SE MER OM DET SOM SKJER PÅ 
NETTSIDA: KFHELSE.NO

KFH-styret ønsker 
dere alle en velsignet 

julehøytid.


