
 

 

 

                                   MÅNEDSHILSEN 

Mai 2019 
Norsk KFUK, 52 Holland Park, W11 3RS  

www.kfukhjemmet.org.uk/+442077279346 

 

Fastboende på KFUK-hjemmet? 
 

Kjenner du noen som skal studere i London til høsten 
eller gjelder dette deg selv? På KFUK-hjemmet tilbyr vi 
langtidsplasser til studenter og «young professionals».  
Vi har ledige plasser nå til høsten og kan tilby et trygt 
hjem med et godt felleskap for norsk ungdom.  
 
Har du noen spørsmål?  
 
Du kan lese mer om hvilke rom vi tilbyr og priser på vår 
hjemmeside, www.kfukhjemmet.org.uk , eller sende 
mail til vår mailadresse, kontor@kfukhjemmet.org.uk. 

 

 

Takk for innsatsen!  
 
Vi vil takke Jone Areklett for en fantastisk 
innsats som vaktmester en uke i april. Jone 
fikset flere ting på huset og fikk 
inngangspartiet til å se strålende ut! Til 
venstre ser du to bilder av Jone som jobber 
med inngangspartiet.  
 
Takk! 

 

 

 

 

 

Ønsker du å få litt mer 
innblikk i livet på KFUK-
hjemmet er?  
 

Følg årets ettåringer 
på Instagram under 
navnet @skjera.k 

http://www.kfukhjemmet.org.uk/ledig-stilling/


 

 

Kloke ord fra staben 

 
Trærne har fått tilbake grønnfargen og kveldene har blitt lysere – og så ble 

denne byen enda finere enn jeg trodde den kunne være. Selv etter å ha 

bodd her i ti måneder har London mye å by på. Det er omgivelsene her i 

Holland Park, med nyutsprungne blomster og klarere farger enn på lenge, et 

bevis på. En ny måned gir mulighet til å se litt nytt på ting. 

Mai er preget av varme dager, friske blomster, langhelger – og tradisjoner. 

Nasjonalfølelsen og stoltheten over å være norsk skal feires den 17. mai. I år 

skal jeg for første gang feire nasjonaldagen i utlandet, og det får meg til å 

tenke litt ekstra over hva dagen betyr. Hva er det ved Norge som gjør at vi 

vil feire landet vårt? 17. mai fungerer som en påminnelse om hvor heldig jeg 

er, som har fått vokse opp i et land med demokratiske verdier og 

ytringsfrihet. Og det er en anledning til å løfte fram alt vi som nordmenn 

setter høyt, fine tradisjoner som barnetog og dugnad. 

Men sånne dager gir også god anledning til å tenke på hvordan vi ønsker å ha det i framtiden. Jeg 

tror det er viktig å ikke bare lene seg tilbake og tenke at de gode tradisjonene og verdiene vil 

opprettholde seg selv. Det gjelder i Norge som land, men også i våre lokalsamfunn der vi befinner 

oss. Og i livene til hver enkelt av oss. Du og jeg må være vårt ansvar bevisst, og jobbe for å ta vare på 

det rundt oss vi mener er viktig. 

Denne våren har vi sett barn og ungdom over hele verden – også i Norge og England – som viser 

tydelig at de bryr seg om fremtiden til jorda vi bor på. Dette er generasjonen som skal leve med 

konsekvensene av valg som blir tatt i dag, og etter hvert være med på å ta valgene selv. Da synes jeg 

det er inspirerende, og helt nødvendig, at barn og unge er villige til å tenke nytt – for nettopp å ta 

vare på det gode vi har. 

Jeg er glad for at jeg fortsatt har mai og juni på meg til å fortsette å se London fra nye sider. Jeg 

gleder meg til en litt annerledes 17. mai-feiring, og håper dagen kan minne både meg og alle andre 

nordmenn på hvilke verdier det er viktig å holde fast ved også i årene framover. Og så håper jeg at 

engasjementet for å tenke nytt skal fortsette å spre seg. At vi sammen skal klare å verne om det vi 

synes er fint, verdifullt og viktig. 

Selma, Ettåring 

17. MAI I LONDON! 
 
NASJONALDAGEN SKAL OGSÅ FEIRES HER I LONDON. DU ER HJRTELIG VELKOMMEN TIL Å 
FEIRE 17. MAI MED OSS OG MANGE ANDRE I SOUTHWARK PARK. DET BLIR EN EKTE 
NORSK FEIRING AV NASJONALDAGEN OG VI HÅPER Å SE DEG DER! STIKK GJERNE INNOM 
KFUK-HJEMMET SIN PØLSEBOD OG FÅ EN SMAK AV EKTE, NORSKE PØLSER OG NORSKT 
GODTERI. 
 
MER INFO OM ARRANGEMENTET OG PROGRAMMET FINNER DU PÅ FACEBOOK UNDER 
«17.MAI I LONDON (OFFICIAL) 2019». 



 

Hva har skjedd på K? 

 

 

Besøk av generalsekretæren 

Onsdag 18. april fikk staben besøk av     

KFUK-KFUM`s generalsekretær, Øystein 

Magelssen. Vi snakket om hvordan året på 

KFUK-hjemmet har vert for oss ettåringer og 

om hvordan det er å jobbe i team. Det var et 

reflekterende og minnerikt stabsmøte.    

Påske 

Vi har hatt en fin påskefeiring her i London. På 

langfredag hadde vi påskesamling i stuen og 

påskeaften hadde vi eggjakt i stuene. Både gjester, 

fastboende og staben deltok på begge 

arrangementene og det var en god og fredfull 

atmosfære på huset!   

 

 

 

PROGRAM Mai 

ONSDAG 1. MAI – SPILLKVELD I FINSTUEN KLOKKEN 19.30 

TIRSDAG 7. MAI – TED-TALK I FINSTUEN  

FREDAG 17. MAI – VI FEIRER NASJONALDAGEN I SOUTHWARK PARK 

ONSDAG 22. MAI – FILMKVELD I FINSTUEN 

 


