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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.

Leder: Anne Marit Dugstad
Framnes 23
5713 Vossestrand
Mobil 4813 5573

Nestleder: Anne Berit Emmerhoff 
Stjørdølaveien 17C
5515 Haugesund
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Hjemmesider: http://www.kfhelse.no
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No lever vi i ei heilt spesiell tid med 
krig, uro, jordskjelv og nød. Jens Stol-
tenberg uttalte på nyheitene 18. februar: 
«Verden er ugjenkallelig forandret». Dei 
siste åra har det også blåst sterke livs-
syns-straumar over landet vårt, straumar 
som ikkje har kristen forankring. Midt 
i dette har Jesus sagt at Han har fått all 
makt i himmel og på jord. Vi skal få lov til 
å tru at Gud har siste ordet. 

Det er ein brann inni meg, den brenn 
sterkare og sterkare: Jesus Kristus må bli 
gitt rom i helsevesenet! Han er verdt det. 
Han er vegen, sanninga og livet! Han er 
svaret, og den som kan gi forløysande og 
varig hjelp i all slags nød og sjukdom. 

Korleis kan det skje at Jesus får rom i 
eit helsevesen som tilsynelatande ikkje er 
mottakeleg? 

Tema på Europeisk bønneveke på 
Zoom i januar var “Christ, our solid 
Rock.”- Kristus, vår solide klippe. Du kan 
lesa meir frå bønneveka på side 16-17 i 
dette bladet.

Når vi byggjer livet vårt på Klippen, vi-
ser Han oss nøklar og verktøy vi kan bru-
ka, slik at Han får meir rom. Ein nøkkel er 
å bruka tid med Han og Hans ord. Det er 
viktig vi drikk frå Hans kjelder meir enn 
frå kjeldene i verda. Då får vi noko som vi 
kan gi vidare,- som velsignelsen og Hans 
nærvær. Forbønna er også ein sterk nøk-
kel. (1.Tim. 2,1). 

Eg har tidlegare delt med dykk opp-
levelsen av at eg trur Gud ynskjer vi skal 
proklamera Salme 24,7-10 over kvart sju-
kehus i landet vårt. No har eg blitt med-
lem av ei facebook gruppe som dagleg 

presenterer ein av kom-
munane i landet vårt al-
fabetisk, for at vi skal be 
for kommunen. Då har eg 
«googla» på Helse- og omsorgstenesta i 
kommunen, og på sjukehuset kommunen 
tilhøyrer, for å be og sei ut orda i Salme 
24. Du er velkomen til å gjera det same i 
kommunen der du bur! 

Når vi brukar tid med Gud, vert vi 
meir våkne for  dei ferdiglagde gjerninga-
ne Han legg framfor oss. Vi ser klarare dei 
dørene som åpnar seg. Gud kan gi oss mot 
til å gå inn gjennom dei, skritt for skritt. 
Då kan vi plutseleg få himmelske møte 
med pasientar og kollegaer, sjølv om det 
i utgangspunktet er motstand. Gud kan 
også gi oss større overbevisning om kor 
viktig det er å formidla Hans sannheiter i 
arbeidskvardagen, og hjelp  til å gjera det i 
kjærleik og med visdom. 

I dette nr av KFH finn du mykje in-
formasjon om Landsmøtet 15.-18. juni 
på Nordhordland Folkehøgskule utanfor 
Bergen. Temaet «Rotfestet og grunnfes-
tet i Kristi kjærlighet» er meir aktuelt enn 
nokon gong. Håpar mange KFH- vener 
finn vegen til Frekhaug i juni!

Ellers i bladet finn du siste del av in-
tervjuet med Morten Dahle Stærk frå 
Menneskeverd. I tillegg er det intervju 
med KFH-medlemmer som  har mentorar 
og forbedarar i livet sitt, og med den som 
er forbedar. 

Til slutt vil eg takka for ekstra gåver 
som kom inn i desember, ca 6500 kr! 

Helsing Anne Marit

Kjære medlemmer!

LEDER
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LANDSMØTET

Landsstyret vil saman med den nye 
KFH-gruppa i Bergen ynskja dykk hjarteleg 
velkomne til Landsmøtet 2023!

Tema for årets møte er frå Efeserbrevet 
3,17: Rotfesta og grunnfesta i Kristi kjærlighet!

Vi har fått med oss gode talarar som skal 
belysa temaet på ulike måtar!

Om Frekhaug
Frekhaug er ein tettstad på øya Holsnøy i 

Alver kommune. Det finns rike kjelder for kris-
ten tru, forkynning og tilbeding på denne øya. 
I middelalderen blei gardane på øya lagt under 
Lysekloster. Frekhaug har fleire aktive bede-
hus, og det finns mange kristne på eit lite om-
råde. Det seies at det er mykje bøn og lovsong i 
området. Haldis Reigstad, Solveig Leithaug og 
Garness er nokre kjende lokale artistar.

Om Nordhordland folkehøgskule
Folkehøgsskulen er landets største, og blei 

starta i 1914. Den har eit solid kristent funda-
ment, og mange ungdomar har kome til tru un-
der opphaldet på folkehøgsskulen. Skulen blir 
også brukt mykje til kristne samlingar, så dette 
er ein stad for bøn og tilbeding. 

Det tek fem minutt å rusla ned gjennom 
alleen til sjøen. Det finns ei lita badebukt i 
grøntområdet ved sjøen. Ti minutts gange til 
næraste butikkar og apotek.

Ankomstmuligheiter
• Hurtigbåt frå Bergen 

Hurtigbåt nummer 390 frå Strandkaien 
til Frekhaug. Går kun vekedagar, aktuelle 
avgangstider: 14.36, 15.30, 16.30. Hur-
tigbåten tek 21 minutt. Frå kaien er det 
rundt 700 meter til Folkehøgsskulen. 

• Buss frå Bergen bystasjon 
Buss nummer 300/310 frå Bergen bysta-
sjon har mange avgangar.  
På Flatøy må ein gjera eit buss skifte for 
dei siste tre kilometrane til Frekhaug 
Terminal. Derifrå er det rundt 10 mi-
nutts gange til Folkehøgsskulen.  
Sjå www.skyss.no for rutetider. Last 
gjerne ned Skyss-appen for enkel beta-
ling av billett. 
 
Gje beskjed dersom du treng trans-
port frå  Frekhaug kai eller Frekhaug 
Terminal. 

• Med bil: E39 frå Bergen. E16 frå Arna, 
som går over i E39 i Åsane. Ta til venstre 
på Fv. 564 rett etter Nordhordlandsbrua.  
Adr: Nordhordland Folkehøgskule Hol-
termandsvegen 3, 5918 Frekhaug 

Landsmøtet 2023 
15.-18. Juni på Nordhordland folkehøgskule

Tema: Rotfesta og grunnfesta i Kristi kjærlighet

Badebukta på Frekhaug
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LITT OM TUREN LØRDAG
Vi skal besøkja Lepramuseet St. Jørgens 

hospital, som ligg i Bergen sentrum. Her finn 
vi eit autentisk hospitalmiljø fylt av sterke 
historiar- ein av de mest unike opplevingane 
i Bergen. 

Museet har historie som sjukehus heilt 
attende til 1400-talet. Bygningane og kyrkja, 
som står der i dag, er frå 1700-talet. Det høyrer 
også med til historien at bergenslegen Gerhard 
Armauer Hansen identifiserte leprabasillen i 
1873- for 150 år sidan! 

Sjå nettsida: https://bymuseet.no/muse-
um/lepramuseet/

Det tar ca. 5 minutt å gå frå bussparkering 
til museet. Vi har fått tillatelse til å køyra inn 
til museet med privatbil for dei som har pro-
blem med å gå langt. Har du astma eller allergi, 
kan det henda du vil reagera på innemiljøet i 
desse gamle bygningane.

  
OM VÅRE TALARAR
John Karsten Livden 
Pensjonert hudlege, som også brenn for 

Guds Ord og evangeliet. Han var med på å 
starta Arna Misjonsmenighet i 1984. Vi ser 
fram til å høyra hans inspirerande og innsikts-
fulle undervisning frå Guds Ord.

 Elin Marøy 
Busett på Frekhaug. Ho har eit stort hjarte 

for den bibelske helbredelsestenesta. I Guds 
nærvær og gjennom Guds ord har mange men-
neske opplevd indre legedom. Ho står i eit rikt 
arbeid knytta til sjelesorg, retreater, forbøns-
samtalar og bearbeidingssamtalar.

Tove Giske
Professor i sykepleie. Jobbar ved VID, Fa-

kultet for helsefag, campus Bergen. 
Har vore opptatt av åndeleg omsorg i sy-

kepleien sidan ho var student. Leier forskings-
prosjekt i VID SEP-prosjektet – Spiritual Care, 
Education and Practice Development, se www.
spiritualcare.no. 

Sidan 1984 har ho vore involvert NCFI, 
Nurses Christian Fellowship International, og 
vore visepresident  2008 – 2016 og president 
2016 – 2021. 

Har vore redaktør og med i redaksjonen 
for KFSS sitt tidsskrift for fag og tro i meir enn 
20 år. Har skreve mange internasjonale artikler 
om tema åndeleg omsorg, tru, håp og livssyn.

Har gitt ut to bøker om emnet:
Tove Giske & Pamela H. Cone (2019) Å ta 

vare på heile mennesket. Håndbok i åndeleg 
omsorg. Samlaget.

Pamela H. Cone & Tove Giske (2022) Nur-
se’s Handbook of Spiritual Care. Wiley Blac-
well.
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Elin Marøy Tove Giske

LANDSMØTET
Kyrkja på Lepramuseet
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Landsmøtet 2023 - Program
TORSDAG 15. JUNI 
15.00-18.00  Ankomst/Registrering. 
18.00-19.00  Kveldsmat. 
19.30-21.00  Åpningsmøte.
Velkomsthilsen fra den nye KFH-gruppa i Bergen. Bibeltime ved John Karsten Livden.
Tema: Rotfesta og grunnfesta i Kristi kjærlighet.

FREDAG 16. JUNI
07.30-08.00  Bønnesamling.
08.00-09.00 Frokost.
09.30-11.30  Bibeltime ved John Karsten Livden.  
  Tema: Rotfesta og grunnfesta i Kristi kjærlighet. Fortsettelse. 
12.00-13.00  Lunsj.
13.30-16.30  Generalforsamling. 
  Kaffepause ca. kl. 15. 
18.00-19.00  Middag.
19:30-21.30  Kveldssamling med Elin Marøy. 
Tema: Hvordan kan tid med Gud gi oss styrke og overskudd i en travel arbeidsdag? Elin vil under-
vise, og vi vil også få en smakebit på hvordan det er å lene seg tilbake, og ta i mot Guds legedom 
for kropp, sjel og ånd. Det blir anledning til forbønn.

LØRDAG 17. JUNI
07.30-08.00  Bønnesamling.
08.00-09.00  Frokost.
09.30-11.00  Samling før tur.
11.30-12.15.  Enkel lunsj.
12.30-16.30  Tur til Lepramuseet i Bergen. Velsigne helsetjeneste og sykehus i Bergen. 
17.30-18.00  Gruppebilde.
18.00   Festmiddag. 
19.30   Festkveld. Gjest: Tove Giske  
  Musikk/lovsang, diktlesning m.m. Kaffe og kaker etter festkvelden.

SØNDAG 18. JUNI
08.00-08.30  Bønnesamling.
08.30-09.30  Frokost.
10.00-12.00  Hilsen fra gruppene. Vi velsigner hver enkelt gruppe. 
12.30-13.30  Lunsj.  Avreise.

LANDSMØTET
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• Forandringer i programmet kan skje.
• Mye lovsang og musikk på møtene, og 

kaffe etterpå.
• Muligheter for å gi til KFH/kollekt på 

enkeltmøter.
• Besøk gjerne bønnerommet når du kan. 

Du kan be om personlig forbønn.
• Ta kontakt med Eli hvis du vil komme 

med en hilsen søndag formiddag.
    
PRISER:
Påmeldingsgebyr kr 500,- (det samme for alle 
påmeldte)
Tur kr. 400,- (Litt dyrere hvis vi blir færre enn 
45 stk på turen.)
Hele oppholdet (full pensjon):
Dobbeltrom kr. 2535,- pr. person 
Enerom kr. 2835,-
Priser utover dette, hvis du blir kortere tid, el-
ler skal bo hjemme:
Frokost     120,- 
Lunsj    200,- 
Middag m. dessert   250,- 
Festmiddag m. suppe og dessert/Buffe 300,-
Overnatting m/frokost   550,- 
Overnatting på dobbeltrom   450,- 
Enkeltromstillegg    200,-

NB! Du må ta med sengtøy og håndklær, 
men ikke såpe.

Fine muligheter for kortere turer i området 
rundt skolen.
Tilgang til gratis gymsal.
Hvis det blir nok interesse, får vi tilgang til 
svømmehall torsdag og fredag. Pris kr. 50,- pr. 
dag pr. person.

Påmeldingsfrist: 31. mai 2023
Påmelding via vår nettside: kfhelse.no, sende 
e-mail: kontakt@kfhelse.no eller ringe/sms: 
48 13 55 73

Opplys om du:
• Har spesielle behov (allergier, gangfunk-

sjon)
• Vil ha enkeltrom/dobbeltrom, hvem du 

eventuelt skal dele rom med.
• Skal være med på hele eller deler av 

landsmøtet. (hvor lenge, hvilke målti-
der)

• Vil være med på tur.
• Vil bruke svømmehall en eller begge 

dager.
• Vil ha skyss fra bussterminal/kai. Klok-

keslett?

Påmeldingsgebyr, tur og opphold betales inn 
på kontonummer:1506.65.44270 

Ved spørsmål:
Send e-mail: kontakt@kfhelse.no, eller ring/
send sms på tlf.nr. 48135573.

Økonomisk støtte!
Det er anledning til å søke om økonomisk støt-
te til deler av oppholdet innen 20. mai 2023. 
Send søknad til e-post: kontakt@kfhelse.no, 
eller brev til Anne Marit Dugstad, Framnes 23, 
5713 Vossestrand.
Last ned søknadsskjema, som ligger på nettsi-
den under informasjon om Landsmøtet. 

LANDSMØTET

Nordhordland folkehøgskule
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Aud Janie og Line Sofie deler fra sine liv!
 
«Vi kjenner på kjærlighet for hverandre, og 

jeg kjenner på kjærlighet til hennes arbeid og 
kall.»

 
Innledning

Hva er en mentor og hvilke ord knyttes 
vanligvis til dette begrepet, og å være en men-
tor? I store norske leksikon(snl.no) står men-
tor definert slik; «En mentor er en eldre venn 
og rådgiver; en veileder».

 
Hvordan startet det hele mellom dere to?

Aud Janie; Jeg kan ikke huske helt om det 
var på et Jesus-Kvinnemøte, eller om det var 
på et fellesmøte at Line Sofie kom bort til meg 
og spurte om jeg kunne tenke meg å være hen-
nes mentor. Jeg hadde hørt rykter om at Line 
Sofie skulle reise til Krakow for å studere til 
lege. Hvorfor spør hun meg, tenkte jeg. Hun 
har jo så fin kristen familie selv? Jeg visste ikke 

helt hva det innebar å være mentor, men lo-
vet å be over dette, og lovet å undersøke dette 
nærmere, og at hun snart skulle få svar. Jeg vis-
ste jo hun hadde et misjonskall. Jeg gikk hjem 
og ba. Jeg snakket med mannen min, og vi ba 
sammen. Mannen min sa: «Det du kjenner fred 
for i ditt hjerte, det skal du svare.» Jeg kjente 
etter hvert en vidunderlig fred for dette med å 
være mentor, og sa ja. Det kom over meg et av-
snitt fra Bibelen fra Kolosserne 3, 14-17 rundt 
denne beslutningen. Dette avsnittet kommer 
til meg igjen og igjen når jeg tenker på Line So-
fie, eller ber for henne. Disse versene har fulgt 
Line Sofie og meg hele tiden i vårt mentorfor-
hold, og har betydd mye for oss begge.

 
Fra Line Sofie sin side var det i utgangs-

punktet viktig å ha noen eldre i menigheten 
som ikke var direkte i familie, og som hun 
i tillegg til sin familie kunne drøfte diverse 
ting og avgjørelser med når det gjaldt tro og 
det kristne livet. Hun har gjennom hele livet 
hatt en fantastisk støtte både fra foreldre og 
besteforeldre, og føler seg så heldig, som både 
har forbedere og mennesker i sin familie som 
lever nær Jesus, og som heier på henne i det 
kallet hun har fått. Line Sofie understreker 
hvor takknemlig hun også er for denne men-
tor-relasjonen med Aud Janie.

 
Hvem er Line Sofie Apeland

Ung lege fra Haugalandet, 28 år, singel. 
Oppvokst i Skudeneshavn. Jobbet tidligere ved 
Haugesund sykehus. Akkurat nå kombinerer 

Mentor og forbedertjeneste 
- hva er det?

INTERVJU
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hun perioder på misjonsmarken med vakter 
ved Karmøy Legevakt. Hun har hatt et kall til å 
reise ut som misjonær i mange år, og brenner 
for å nå mennesker med evangeliet. Kombinert 
med misjonsoppdrag og evangelisering i flere 
land, er hun nå prosjektleder for et spennen-
de arbeid i Kenya. Her er de i full gang med 
byggingen av et medisinsk senter langt ute 
på landsbygda. Der ute er det per i dag svært, 
svært lav legedekning. Hun reiser ut fra sin 
menighet, Troens Ord på Karmøy, med flere 
støttepartnere og menigheter i ryggen.

 
Hvem er Aud Janie Solheim

Aud Janie bor med sin mann, Magnus i 
Skudeneshavn. Hun er snart 78 år, han blir 82. 
Utdannet barnepleier, men forteller at hun for 
det meste har jobbet i eldreomsorgen. Vært i 
jobb i mange år og pensjonerte seg 62 år gam-
mel. Har barn og barnebarn. Aktiv med i KFH 
Skudeneshavn siste 30 år. Gruppa i KFH tref-
fes 1 gang pr måned og gruppa representerer 5 
lokale menigheter. Hun har fast morgenbønn 
med sin mann, hvor de ber for sin familie, Line 
Sofie og venner. Aud Janie og Magnus har også 
et stort hjerte for sine naboer. Naboene på 
feltet der de bor, ber de for på faste ukedager. 
Andre menigheter ber de også for. Aud Janie og 
Magnus har i mange år vært aktive i den lokale 
pinsemenigheten.

 

Hvordan foregår det å være en mentor mel-
lom dere to?

Line Sofie sier dette om mentor Aud Janie; 
Hun og hennes mann Magnus, er som åndelige 
foreldre for meg. De elsker Jesus, brenner for 
at andre skal få møte Han, og er så grunnfestet 
i Guds ord. Det er, og har vært til stor glede og 
hjelp for meg å kunne ringe dem, stikke inn-
om for å drøfte ting man møter på langs vei-
en, eller samtale om aktuelle bibelske temaer. 
Aud Janie og Magnus har vandret med Herren 
i mange år, og det er gull verdt å få høre om 
deres erfaringer, og få lære fra dem. De har 
også hjulpet meg flere ganger å forstå diverse 
ting fra Bibelen, som jeg synes var vanskelig å 
skjønne. Jeg vet at de er trofaste bønnekjem-
per, og jeg er så takknemlig for deres forbøn-
ner. Jeg er så glad i Aud Janie og Magnus, og 
gleder meg over vårt vennskap.

 
Aud Janie sier: «Først og fremst handler 

dette om fellesskap. Vi treffes sporadisk, og 
sender mest meldinger til hverandre. Vi har i 
8-9 år hatt en vandring sammen rundt dette. 
Line Sofie jobber ute som legemisjonær, jeg 
ber her hjemmefra. Jeg følger opp ting hun 
ber om forbønn for. Vi ber jo daglig for Line 
Sofie. Noen ganger blir vi minnet om å be ek-
stra for henne. Vi har våre nære samtaler med 
Line Sofie, og det er godt å kjenne fellesskapet. 
Vi snakker ikke med noen andre om det som 

Foto: Irene Treidene
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Line Sofie deler fra sitt hjerte. Magnus og jeg 
har vandret lenge med Herren og vi deler våre 
erfaringer, som kanskje kan være til hjelp eller 
oppmuntring for Line Sofie i hennes vandring 
med Han. Arbeidet til Line Sofie har blitt lo-
kalt kjent nå, og vi er flere som ber for hennes 
arbeid, bl.a. under KFH-møtene. Da ber vi for 
det som offisielt er et bønnetema/behov rundt 
hennes arbeid.

 
Er dette noe å anbefale for andre?

Aud Janie: Ja dette vil jeg anbefale for alle. 
Det følger en velsignelse med det å være med å 
be for andre og jeg tror bestemt det er med på 
å holde oss unge og friske.

  
Hva betyr forbønn for deg når du er ute som 
legemisjonær?

Line Sofie: Det betyr enormt. Når man rei-
ser ut med evangeliet, og til tider kan kjenne 
på den veldige åndskampen som vi faktisk står 
i, er jeg så takknemlig for å bli båret i bønn. 
For at arbeidet skal kunne gå fremover, er 
det helt avgjørende at vi står sammen i bønn. 
Gjennombruddene vi ser på misjonsmarken, 
mennesker som får møte Jesus, mirakler m.m, 
er virkelig frukten av bønnekjempene sitt ar-
beid. Jeg tror ikke jeg kunne stått i dette ar-
beidet, hvis jeg ikke hadde bønnesøsken som 
sto sammen med meg. Jeg må jo be selv også, 
men at vi har folk som står sammen med oss 
i bønn og løfter opp «hendene våre», spesielt 
når trykket er stort, og som står med i den ånd-
skampen det er å innta mer land for Herren, ja, 
det er helt uvurderlig. Jeg setter også så stor 
pris på å få være med i Kristen Forening for 
Helsepersonell når jeg er hjemme i Norge.

 
Hva synes du er viktigst, å hjelpe mennes-
ker med helsen deres, eller å nå dem med 
evangeliet?

Begge deler er selvfølgelig veldig viktig. Jeg 
tenker at dette egentlig går hånd i hånd. Det 
viktigste er jo at folk får møte Jesus, men vi 
opplever ofte at den medisinske hjelpen blir 
en slags døråpner inn til hjertene deres. Det 
viktigste for oss er selvfølgelig å dele de gode 
nyhetene. Når en selv har fått opplevd hvor 
god Gud er, og kjent Hans trofasthet og kjær-
lighet gjennom mange år, ønsker man jo at alle 
skal få oppleve det samme. Men vi ser også at 
det er viktig å møte mennesker der de er. Og vi 
har sett igjen og igjen at når mennesker møter 
Guds kjærlighet gjennom praktisk hjelp, me-
disinsk hjelp, matutdeling m.m., skjer det noe 
i hjertene deres, som skaper en lengsel etter 
Gud.

Romerne 2,4 sier at Guds godhet leder til 
omvendelse. Det er det vi ser skjer når vi mø-
ter mennesker der de er, og hjelper dem med 
deres behov, og deretter gir dem Jesus. Slik ser 
vi at dette kan gå hånd i hånd, misjon og det å 
hjelpe andre mennesker.

 
For oppdateringer om arbeidet, kan 

dere følge Line Sofie på Facebook, eller le-
gemisjonaer på Instagram. Om du ønsker 
å se prosjektplan for klinikken, kan du ta 
kontakt med henne. Høstferien 2023 arran-
gerer Line Sofie en tur til Kenya. Da blir det 
mulig å være med og se arbeidet, og oppleve 
livet på misjonsmarken. Om du er interes-
sert i å være med, ta kontakt med henne på  
line.sofie.apeland@gmail.com for detaljer, 
priser, program m.m. 

Ønsker du å støtte dette prosjektet med 
Helseklinikken, kan du vippse en gave til 
#126826, merk med «helseklinikk».

 
Intervju og tekst ved Anne Berit Emmerhoff.
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SPØRSMÅL 6
At en kvinne ønsker å avbryte livet på 
sitt foster er noe som har vært en pro-
blemstilling i tusenvis av år. Hvilken 
hjelp bør tilbys slik at det blir attrak-
tivt å la barnet få leve?

Det har blitt påstått fra begge sider i 
debatten at «moren er barnets fremste 
forsvarer» med litt ulike formål. Noen 
har brukt dette som et utgangspunkt for 
å hevde at avgjørelsen om abort må være 
morens avgjørelse alene. Andre har vekt-
lagt at abort ikke er i morens interesse – 
nettopp fordi hun er den som bærer bar-
net i sin kropp. Fra denne siden, som vi 
identifiserer oss med, så har det vært ut-
trykt bekymring for at samfunnets tilret-
telegging for abort er en «lettvint» løsning 
på et stort moralsk dilemma. Abort-retten 
gir menn mulighet til å løpe fra sitt ansvar 
uten konsekvenser (noe som også har 
skjedd i hele menneskehetens historie) og 
i verste fall bruke sin makt i relasjonen til 
å presse moren til å ta abort. Vi har ikke 
så mye forskning på årsaker til abort, men 
det er mye som tyder på at svak økono-
mi og sosial status har betydning. Hvis 
dette er riktig, indikerer det at en kraftig 
opprusting av virkemiddelapparatet har 
betydning. Menneskeverd mener at vi på 
alvor bør debattere om pengene bør følge 
barnet og ikke morens økonomi. I dag vil 
studenter eller andre utenfor arbeidslivet 
bli avspist med 100 000,- i engangsstøtte, 

mens kvinner med godt betalte jobber, vil 
motta en million kroner.

SPØRSMÅL 7
Er Norge en sinke internasjonalt i å 
tilby kreative løsninger som bidrar til 
at mor faktisk kunne oppleve det lette-
re å la barnet sitt få leve?

 Det er et godt spørsmål, men vi må 
ikke glemme at Norges helsevesen og vel-
ferdssamfunn ligger enormt langt fra de 
fleste andre samfunn i verden – om vi ten-
ker på landene i sør. I USA, som nettopp 
har fått en nytolkning av abortrettighete-
ne (den viktige omgjøringen av Roe mot 
Wade), har de et svakt offentlig helseve-
sen der det er lite å hente for dem som 
ikke har privat helseforsikring. På den 
andre siden har de et aktivt sivilsamfunn 
som stiller opp. Etter domsavgjørelsen i 
juni ble det kjent at pro-life-sentere som 
tilbyr alternativer til abort, ble angrepet. 
Jeg tror at vi har mye å gå på – ikke minst 
må vi tørre å diskutere adopsjon som al-
ternativ til abort også i Norge. Vi burde 

Intervju med Morten Dahle Stærk
v. Sigbjørn Vindheim, del 2

Morten Dahle Stærk 

INTERVJU
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sette som målsetting om at vi skal være 
et foregangsland på dette området. Da må 
det gjøres mye med dagens system.

SPØRSMÅL 8
Vi må snakke om strukturmakt i 
Helsevesenet. Er ensrettingen fortsatt 
for sterk? Kan det tenkes at helseve-
senet opptrer effektivt for dem som 
vil fjerne/avlive det ufødte barnet, og 
i motsatt tilfelle jobber helsevesenet 
ineffektivt og lite informativt for dem 
som vil finne andre løsninger?

I 2018 ga Menneskeverd Livsvernpri-
sen (en pris vi deler ut hvert år) til tre 
modige mødre. Åsta Årøen, Anna Solberg 
og Siri Fuglem Berg fikk alle vite at deres 
barn hadde Edvards syndrom (Trisomi 
18), en alvorlig tilstand. Åsta Årøen satte 
ord på noen av de reaksjonene de møtte i 
helsevesenet: «På sykehuset var det ingen 
respekt for de følelsene som oppsto mel-
lom mitt barn og meg. Vi skulle ikke få vite 
noen ting, og det fantes heller ikke ressur-
ser til slike som meg. Vi ønsket mer enn 

noe at vår datter skulle bli tatt godt imot, 
men det skjedde ikke.» For meg var det å 
arbeide med disse sakene opprivende. Jeg 
kunne ikke forstå at det norske helseve-
senet motsatte seg å gi informasjon, vei-
ledning og støtte. Når det gjelder Trisomi 
18, så gjelder også noe så grunnleggende 
som at barnet ved fødsel får den samme 
medisinske hjelp som andre barn som blir 
født med spesielle medisinske behov. Jeg 
tror dette er illustrerende for holdninger 
til mange i helsevesenet, selv om det selv-
sagt også er mange med gode holdninger. 
Det sier også noe om at foreldrene er i en 
svært sårbar situasjon når det er noe galt 
med barnet. Hvis helsevesenet forventer 
at foreldrene skal ta abort f.eks. ved en di-
agnose, så skal det mye til å stå imot og å 
kreve å få hjelp i stedet.

SPØRSMÅL 9
Vi kommer ikke utenom adopsjon og 
politisk prestisje. Er det et for stort 
prestisjenederlag for dem som kjem-
per for selvbestemt abort, å innrøm-
me at adopsjon kunne gitt oss en ny 
tenkning rundt dette? I så fall hvorfor, 
all den tid så mange ønsker seg barn.

Jeg er usikker på om det er prestisje 
som er det dypeste problemet, men jeg 
kan ta feil. Mitt inntrykk er at det er hold-
ningen til adopsjon det er noe galt med. 
Satt på spissen tror jeg mange vil mene at 
det er mer moralsk galt å gi fra seg barnet 
sitt etter fødsel enn å ta abort. På den po-
sitive siden kan vi tolke det som et uttrykk 
for hvor sterkt morskapet tross alt står i 
vår kultur. Surrogati vekker stor motstand 
i store deler av befolkningen nettopp for-
di vi ikke kan forstå hvordan moren kan 

Foto: Irene Treidene
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akseptere å skilles fra barnet hun har bå-
ret frem rett etter fødsel. Her tror jeg der-
for vi må holde to tanker i hodet samtidig; 
vi må skille mellom det intenderte og det 
ikke-intenderte. Surrogati er en juridisk 
kontrakt om omsorgsoverdragelse som er 
planlagt og ønsket fra partene (i hvert fall 
parten som skal ha omsorg for barnet). 
Adopsjon som alternativ til abort er, som 
andre adopsjoner, et svar på en situasjon 
hvor det ikke er aktuelt for barnet å vokse 
opp hos sine foreldre. Det er altså en si-
tuasjon som trenger en løsning som først 
og fremst er til barnets beste. Dette er en 
løsning jeg mener vi skal framsnakke som 
et veldig godt alternativ til abort – og som 
en løsning for de som ønsker seg barn.

SPØRSMÅL 10
Menneskeverd møter skoleelever. Er 
dere også i dialog med helsepersonell 
fra tid til annen? Hvis ja, hva er ditt 
budskap til dagens helsepersonell?

Menneskeverd møter opp til 5 000 
unge mennesker hvert år. De fleste sko-
leelever på folkehøgskoler, videregående 
skoler og konfirmanter, men også delta-
kere på festivaler, seminarer etc. Dette er 
en svært viktig del av vårt forebyggende 
arbeid, og vi har også flere ganger fått den 
fantastiske nyheten om at noen har be-
stemt seg for å ta vare på et kommende 
barn etter å ha hørt vår undervisning. Vi 
har også mye kontakt med helsepersonell 
over hele landet. Vi har et faglig etisk ut-
valg, som ledes av lege, forsker og profes-
sor i medisinsk etikk, Morten Magelssen 
(Universitet i Oslo/MF vitenskapelige 
høgskole). Der sitter leger, en jurist, for-
skere og forfattere. Vi har også mye direk-

te kontakt med jordmødre i forbindelse 
med debatten om utvidelse av abortgren-
sen. Jeg er overbevist om at de medlem-
mene som KFH organiserer, har utrolig 
mye å bidra med overfor pasientene dere 
møter. Tenk så stor betydning det har å 
møte varme, kloke og imøtekommende 
mennesker når man er pasient, pårøren-
de eller gravid! Og spesielt etter at fos-
terdiagnostikk ble del av den alminnelige 
svangerskapsomsorgen med endringene i 
bioteknologiloven i 2020, har veiledning 
for gravide fått en helt annen betydning. 
Menneskeverd har sammen med Norges 
kristelige legeforening (NKLF) hatt et 
prosjekt for å kartlegge den offentlige in-
formasjonen, og vår konklusjon er at det 
er en berøringsangst for etiske spørsmål i 
det offentlige. Her kan kristent helseper-
sonell – spesielt fastleger, jordmødre og 
helsesykepleiere spille en nøkkelrolle.

SPØRSMÅL 11
Bør det ringe en varselklokke når de 
som roper høyest om inkludering, 
samtidig arbeider aktivt for å tilret-
telegge for ekskludering av de ufødte, 
de svakeste?

Foto: Irene Treidene
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Et av de første møtene jeg hadde som 
nyansatt generalsekretær i Menneske-
verd, var et møte med daværende leder 
for Norsk nettverk for Downs syndrom 
(nå: Downs syndrom Norge). Han var selv 
tidligere Arbeiderparti-politiker, men var 
veldig kritisk til partiets politikk knyttet 
til fosterdiagnostikk. Han fortalte at han 
gjentatte ganger hadde utfordret politike-
re på Stortinget om hvordan inkludering 
og mangfold også måtte gjelde før fødsel. 
Han ble ofte møtt med en holdning om at 
dette var to helt forskjellige ting. Jeg tror 
tvert imot han hadde helt rett. Vi kan ikke 
separere spørsmålet om likeverd for ufød-
te og fødte. En av de som har satt klarest 
ord på dette er skuespiller Marte W. Goks-
øyr, som selv har Downs syndrom. Hun 
har gjentatte ganger utfordret politikerne 
på hvorfor slike som henne ikke skal ha 
rett til liv. Det sender et veldig dårlig sig-
nal til mennesker med ulike utfordringer 
at rett til liv er avhengig av egenskaper.

SPØRSMÅL 12
Hvor mange medlemmer har Men-
neskeverd pr i dag?

Vi har ligget ganske stabilt på 10 000 

medlemmer de siste årene. Gjennom 
Korona hadde vi noen utfordringer med å 
opprettholde medlemsmassen, men vi er 
i ferd med å stabilisere det.

SPØRSMÅL 13
Sånn på tampen, er det lett å bli med-
lem i Menneskeverd? Og hvilke typer 
medlemskap tilbys av Menneskeverd?

Det har svært stor betydning for Men-
neskeverd å ha mange medlemmer, det 
gir større slagkraft inn i politiske pro-
sesser og for å gi oss større påvirkning 
på samfunnet. Frem til man er 26 år kan 
man være ungdomsmedlem, og det koster 
100,- i året. Et enkeltmedlemskap koster 
400,-, mens et familiemedlemskap (for to 
voksne) koster 500,-. Vi har også rabatt 
for pensjonister eller det går an å betale 
et lavere månedlig beløp. Det er enkelt å 
melde seg inn våre hjemmesider. Hjertelig 
velkommen som medlem!

https://www.menneskeverd.no/

Til slutt ønsker Kristen Forening for 
Helsepersonell (KFH) organisasjonen 
Menneskeverd all lykke til, og alt godt på 
veien videre.

Foto: Irene Treidene
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Jeg vet at du har noen som folder hender for 
deg som leder. Hvem er disse? Hvordan ble 
dere kjent? Hva har de jobbet med? Hvorfor 
de er viktige?

Jeg har alltid hatt tro på bønn. Da jeg be-
gynte som leder i KFH for snart 8 år siden, 
kjente jeg et stort behov for forbønn. Det  gjor-
de at jeg ved ulike anledninger spurte folk om 
å huske på  meg/oss i styret. Takk også til dem 
som har bedd uten at jeg har spurt. I dag har vi 
en bønnegruppe på Messenger, der vi kan leg-
ge ut bønneemner. Den har jeg også benyttet 
meg av. 

Nå har det nærmest blitt en avtale at 3-4 
KFH-damer ber for oss hver gang vi skal ha 
styremøter. Disse har vært aktive i KFH på 
forskjellige måter. Jeg har kjent dem fra jeg 
begynte min andre periode i KFH ca i 2009, 
noen faktisk også fra min første periode på 
1980-90-tallet. De fleste er i dag pensjonerte 
sykepleiere.  De bærer noe av det vakre jeg har 
opplevd i KFH. Dyktige damer som har stått i 
krevende jobber, og som jeg opplever har levd 
et liv gjennomsyret av bønn og kontakt med 
Herren midt i sitt arbeidsliv. Bønnen og livet 

med Herren har fortsatt også inn i pensjonist-
livet. For en ressurs KFH bærer! Måtte mange 
av de yrkesaktive helsearbeiderne få oppleve 
bønnestøtte fra slike.  

 
Hva betyr det for deg at noen ER med deg i 
bønn før styremøter eller andre utfordren-
de situasjoner? 

Det betyr mye for meg at noen står med 
oss i bønnestøtte. Jeg kjenner meg trygg, et 
godt utgangspunkt for å mestre møteledelsen. 
Dessuten åpner forbønn opp for det Gud vil. 
Forbederne er veiryddere for Gud.

 
Hvordan merker du at dette styrker deg? 
Kom gjerne med et praktisk eksempel.

Jeg kjenner ofte konkret på at Gud holder 
sin hånd over oss på styremøtene. Kjenner på 
en spesiell fred og en inspirasjon midt i job-
ben som må gjøres. Utfordringer har løst seg 
etterhvert, og veier har åpnet seg. Vi har kjent 
på en enhet i styret. Alltid en glede å møtes og 
gjøre et arbeid sammen, selv om vi er ulike. 
Det er også bønnesvar at vi har blitt bevart, og 
fått nåde til å holde fast på grunnsannhetene i 
Guds Ord. Et stort bønnesvar for meg person-
lig er at jeg har fått styrke til å være leder i KFH 
og stått i alt, også det som har vært spesielt 
vanskelig, og som vi foreløpig ikke ser bønne-
svar på. 

 
Hvordan startet dette samarbeidet eller 
kontrakten mellom dere? Hvordan foregår 
kontrakten dere i mellom. Gir du en tilba-

Velsignelsen ved å ha forbedere
Anne Berit intervjuer Anne Marit
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kemelding til de etter møter/vanskelige 
ting. Har kontrakten en bestemt form?  

Samarbeidet starta med enkelte forespørs-
ler fra meg, som etterhvert har gjentatt seg 
og blitt mer formalisert ved at jeg tar kontakt 
med de samme 4 damene før hvert styremøte 
ved å sende en sms-melding. Jeg nemner litt 
av sakene vi skal ta opp. Vi har ingen skriftlig 
kontrakt. I høst spurte jeg om de fortsatt var 
villige til å ta imot meldingene mine og be. Og 
alle 4 sa ja!  

 
Har du noen råd til andre som lurer på det 
samme? Hvordan gå frem? 

For det første, vær frimodig! Hvis du står 
i vanskelige ting på jobb og ellers, ta kontakt 

med noen du vet ber og som du har tillit til. 
Hvis kontakten med forbeder viser seg å vare 
ved, går det jo også an å lage avtaler. Samtidig 
er det viktig å gjører det enkelt og overkom-
melig. 

 
Er det noe viktig i denne saken som du sy-
nes er viktig får komme frem? 

Det viktigste som bør komme frem, er at  
alt arbeid i Guds rike må bæres i bønn. Jeg ten-
ker også at enhver kristen helsearbeider har 
et stort behov for forbønn i sitt arbeid. Utfor-
dringene er store i dag!

16

I går leste jeg nyheten om at fire franske 
turister ble blåst på sjøen i Lofoten. Sjøboden 
de lånte ble smadret av stormen, og løsnet helt 
av fra grunnfundamentet. Turistene var rystet 
og gav tydelig beskjed: “Hit vil vi aldri tilbake!”

I starten av januar fikk vi i KFH gleden av 
å delta i europeisk bønneuke. Temaet i år var: 
“Christ, our solid Rock.” I løpet av uken fikk 
vi mye grundig undervisning om hva det vil si 
å bygge livet på klippen Jesus Kristus. Det ble 
også gitt mange gode formaninger hvordan vi 
kan unngå å komme bort fra Jesus i stormfulle 
tider. The Rock ble referert til som en metafor 
på Gud som er sikker, uforanderlig, evig og so-
lid. En sikker grunnvoll og hjørnestein å bygge 
livet på. Når vi bygger på Ham, vil vi ikke bli til 
skamme. (1.Peter 2: 6)

Det ble gitt en klar oppfordring om å være 
oppmerksom på egne svakheter for å kunne 
stå sterkt. Når vi vet svakhetene våre, trenger 
vi hente styrken vår fra Jesus. Det ble også 
henvist til den vise mannen i Matteus 7 som 
bygde livet sitt på fjellgrunn, og at vi må eie 
vissheten om at vi har himmelbilletten. Vide-
re ble det oppfordret til å la seg lede av Den 
Hellige Ånd, og bruke tid med Gud i bønnen. I 
Salme 62 kan vi lære mye om å ha full tillit til 
Herren. Vi trenger også få jevnlig undervisning 
i Guds Ord. 1. Samuel 2: 2 leder oss til å vokse i 
Gudsfrykt i møte med en hellig Gud, og sikker 
klippe.

Andre momenter som ble påpekt var: hen-
sikt, bli oppmuntret av hverandre, fornye sin-
net, utvikle sterkt vennskap med Gud og de 

Å bygge livet på klippen
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troende, ha en tjenende ånd, tilgi hverandre, 
bygg karakter, og ta i bruk det åndelige gavene.

En av talerne innledet slik: “Demonstre-
rer våre liv hjemme, og på arbeidsplassen, at 
vi har våre liv plantet på klippen? Velsignelsen 
ble trukket fram som en bærebjelke. Vi er blitt 
velsignet for å kunne være til velsignelse for 
andre. Være fruktbare slik som Josef. Alle øn-
sker vi å bli velsignet. Men er vi også klar over 
at velsignelsen kan komme midt i forfølgelse 
og vanskelige omstendigheter? Våre kopper 
skal likevel få renne over. Vi må ikke bli passive 
når vi møter vanskeligheter, men være offensi-
ve og innta nytt territorium for Herren!

I åndskampen er det viktig å ikke bli distra-
hert, og splittet. Hovedfokus bør være på hva 
Gud gjør, ikke på alt hva fienden gjør. Lovpris-
ning, takknemlighet gjør at vi blir grunnfestet 
i Ham, og lever i en hjerte til hjerte relasjon 
med Jesus. Elisja sitt møte med de forurensede 
kildene i Jeriko i 2.Kong. 2: 19- 22 er også ny-

delig inspirasjon til arbeidsplassene våre. Ved 
å bringe salt i vannet ble kilden helbredet. Vi 
er også personlig kalt til å være salt, og bringe 
helbredelse der vi er satt. Vær derfor ved godt 
mot på arbeidsplassen din i 2023!

“Vår Gud Han er så fast en borg. Han er 
vårt skjold og verge. Han hjelper oss av nød og 
sorg, og vet oss vel å berge.”

Irene Treidene, Bergensgruppen

Jesu grav (Gordons Golgata)
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Vi kan ikke tvinge noen til å høre et budskap, 

som de ikke er klare for å ta i mot. Men vi må aldri 

undervurdere kraften i å plante et frø.

Jfr. 1.Kor. 9,6.  

 Livets ukrenkelighet og verdi
Nasjonalt bønneråd har utarbeidet 

12 proklamasjoner for 2023 om viktige 
bibelske sannheter til bruk i bønnear-
beidet for landet vårt.

Nr. 10 og 11 handler om Livets 
ukrenkelighet og verdi.

10. Vi proklamerer og løfter høyt 
at menneskelivet er ukrenkelig, fra 
unnfangelse til død.

Salme 139:13-18: For du har skapt 
mine nyrer, du har vevd meg i mors 
liv. Jeg takker deg for at jeg er så un-
derfullt laget. Underfulle er dine verk, 
det vet jeg godt. Knoklene mine var 
ikke skjult for deg da jeg ble laget på 
hemmelig vis og vevd dypt i jorden. 

Dine øyne så meg da jeg var et foster. 
Alle dager er skrevet opp i din bok, 
den fikk form før én av dem var kom-
met. Dine tanker, Gud, er dyrebare 
for meg, summen av dem er ufattelig! 
Teller jeg dem, er de talløse som sand, 
blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.

11. Vi proklamerer og løfter høyt 
at alle mennesker har lik verdi, uav-
hengig av hudfarge, kjønn, alder el-
ler funksjon.

Salme 8:4-7: Når jeg ser din him-
mel, et verk av dine fingre, månen og 
stjernene som du har satt der, hva er 
da et menneske – at du husker på det, 
et menneskebarn – at du tar deg av 
det? Du satte ham lite lavere enn Gud 
og kronet ham med herlighet og ære. 
Du gjorde ham til herre over dine hen-
ders verk, alt la du under hans føtter.

 
Nasjonalt bønneråd
Januar 2023
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Hilsen fra bønne-
koordinator

Kjære dere alle!
I over 2000 år har ordet om Jesus vært 

forkynt for folk og nasjoner. Det har for-
vandlet mennesker, og på lang sikt også 
nasjoner. Hva er det med dette enkle 
budskapet som har en slik kraft? Paulus 
skriver i Rom. 1,16 at han ikke skammer 
seg over evangeliet, for det er «Guds kraft 
til frelse for alle som tror, jøde først og så 
greker. For i det åpenbares Guds rettfer-
dighet av tro og til tro». Den første, eller i 
alle fall en av de første, fra hedningefolke-
ne som tok imot evangeliet, var Kornelius.

Kornelius var en gudfryktig mann som 
gav almisser og bad til Gud. Hva manglet 
han? Les om hvordan Gud svarte på hans 
bønner (Ap.gj. 10.1-48). Han sendte Peter 
til å forkynne om Jesus. Da skjedde det-
te forunderlige, at mens de satt og hørte 
Ordet, kom den Hellige Ånd over dem, og 
de ble døpt til Jesu Kristi navn. Det var 
kraft i ordet som Peter talte. For folket 
som satt og hørte og tok imot det, førte 
det til frelse. Kanskje fikk de se seg selv 
slik som Jesaja beskriver: »Jeg vil glede 
meg i Herren og min sjel skal fryde seg 
i Gud, for Han har kledd meg i frelsens 
drakt og svøpt meg i rettferdighets kap-
pe» (Jes. 61,10).

Evangeliet har kraft også i dag. Må 

Gud åpne våre øyne, så vi ser hva vi har 
fått i Jesus!

Takke for:
• at vi har Guds ord, og at evangeliet 

fortsatt blir forkynt i Norge.
• alle trofaste helsearbeidere som vi-

ser godhet og omsorg til pasientene.

Be for:
• at alle skal få høre evangeliet om 

Jesus og erfare kraften i det!
• at Guds ord skal få plass i hjertene 

våre og skape frukt.
• planlegging og gjennomføring av 

KFH sitt landsmøte på Nordhord-
land folkehøgskule.

• en god sammensetning av nytt styre.
• at KFH må få bli brukt slik Gud vil i 

ei tid som denne.
• alle de gode hjelperne som står med 

i redningsarbeid i ulike katastrofer 
og nødhjelpsarbeid. 
Vi ber spesielt nå for nødhjelpsar-
beidet i Syria, Tyrkia og Ukraina. 
Vi ber om at Gud må virke med sin 
kraft og visdom, og gjøre under hos 
de som er rammet.

Med vennlig hilsen Sigrun

BØNN



Returadresse
Kristen Forening for Helsepersonell

c/o Framnes 23
5713 Vossestrand 

Hva skjer fremover?

BØNNESAMLINGER PÅ ZOOM 
PÅ ENGELSK

Global bønnesamling: 1. tirsdag i 
måneden kl. 16 norsk tid.

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

Invitasjon med Zoomlenke blir 
sendt ut på e-post 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.

TOVE GISKE INVITERER 
Epicc studentkonferanse Bergen 

20.-21. april, se nettsiden:  
www.spiritualcare.no. 

(Prekonferanse for lærere 19. 
April.)

Nurses Christian Fellowshop, 
Europakonferanse i Bergen 21.-23- 
april. 

SKSF/KLM SVERIGE
Årskonferanse/vårmøte 

Gøteborg 21.-23. april, se nettsiden: 
kristenivarden.se

KFH LANDSMØTET 2023 
15.- 18. juni 2023 - se informasjon i 

bladet.

KRISOS/ LHOP DANMARK 
Samlinger 7.-8. og 12. Oktober.

Mer informasjon om arrange-
mentene finner du på nettsiden:  
kfhelse.no


