
 

 

 

 

 

 

 

 

En lederstjerne 

Som en del av ledertreningsopplegget til ettåringene på KFUK-hjemmet, må 

alle velge en lederstjerne som skal følge dem gjennom året. Vi bruker 

lederstjernene i kursene våre, i mentorsamtaler, vi ser filmer og noen leser også 

bøker.  Maren skriver her om sin ledestjerne Eva Joly. De andre ettråringene 

har valgt Steve Jobs, Jesus, Beyonce, Coco Chanel og Aung San Suu Kyi. 

Vi velger en lederstjerne som som skal inspirere og motivere oss til å bli gode 

ledere. Jeg valgte Eva Joly. Eva Joly er advokat, korrupsjonsjeger og var i 2012 

presidentkandidat ved det franske valget for partiet De Grønne. Jeg vil verken 

bli advokat, korrupsjonsjeger eller politiker, men jeg blir veldig inspirert til å på 

min måte være like tøff og modig som Joly. Ho er uredd og taler ofte de som 

har makta midt imot, for å kjempe for rettferdighet. 

 

Eva Joly ble i 2012 tildelt Sofieprisen. I 

pressemeldingen stod det følgende: "Joly kjemper 

en utrettelig og fryktløs kamp mot en 

grådighetskultur som forårsaker problemer for 

mennesker og miljø. Som politiker fronter hun 

visjonen om å skape et bærekraftig 

likhetssamfunn." For meg er dette verdier som jeg 

setter høyt og som det er inspirerende å se at en så 

modig kvinne står opp for.  
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Så hvordan inspirerer Joly meg på KFUK-

hjemmet? 

Hver morgen har vi morgenmøter med staben 

som er på jobb, da leser vi ofte tekster fra 

bibelen som vi diskuterer åpent etterpå. Det kan 

komme opp mange store spørsmål og du blir 

spurt om å dele din mening. Her prøver jeg å 

lære av Joly, fortelle min mening, selv om 

kanskje flertallet mener noe helt annet. Være 

modig og tøff , og å stå for mine meninger- det 

kan jeg få styrke til ved å se hva Eva Joly gjør. 

 

 

Dette kjenner jeg en annen person som også gjorde og som er til stor 

inspirasjon. Jesus gjorde ting som mange ble overraska over. Han tok kontakt 

med mennesker som falt utenfor og folk som mange ikke ville ha noe med å 

gjøre- som feks kvinnen ved brønnen eller Sakkeus i morbærtreet. Og han sa 

ifra om ting som han mente trakk menneskene vekk fra Gud og ikke var viktige. 

Et eksempel på dette er at han renset templet for salgsboder og andre 

aktiviteter som han mente ikke hørte hjemme der. Til stor forskrekkelse og 

forargelse for kjøpmennene og de som handlet der. 

 

Og hva er det viktige? 

" For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at 

hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." 

– Johannesevangeliet 3,16 

Og kjærlighetsbudet: "Du skal elske din neste som deg selv." 

(Markus evangelium 12 kap, 31 vers). 

Hilsen Maren 

 

 



 

 

 

Kvinnedagen på KFUK-hjemmet 

KFUK er verdens største organisasjon for jenter og kvinner. Organisasjonen har 

arbeid i over 120 land og over 20 millioner medlemmer. Fokus for 

organisasjonen er å bedre levekår for unge jenter og kvinner i verden.  Som en 

del av verdens støreste kvinnenettverk ønsker vi på KFUK- hjemmet å  gjøre 

mer ut av kvinnedagen. I år arrangerer vi derfor en hel temauke på huset.  Du 

er hjertelig velkommen til å bli med på programtilbudene! Send oss en mail hvis 

du ønsker å komme på selve markeringen lørdag 8. mars 

PROGRAM 

Mandag 3. mars: Mandagsfilmen Volver kl. 20  

Tirsdag 4. mars: Kveldstanker kl. 20.00 

Konsul Grethe Knudsen Tema: Kvinner før og nå 

Lørdag 8. mars 

Markering av Kvinnedagen med Afternoon Tea kl. 16.00 

Mandag 10. mars-  Kvinner med makt 

Solveig inviterer til samtale og visning av en episode fra 

tv serien Borgen kl. 20  .                                                               Konsul Grethe Knudsen 

                                                                                                                     

Annet program 

12. mars- Open Mic på Sjømannskirken 

24. mars og 31. mars- Mandagsfilm 

19. mars - Kveldstanker 

30. mars- Kveldstanker m/ Stian Amadeus Antonsen 

Aktivist, tidligere leder av Skeiv Ungdom og                                                                                                                        

masterstudent på LSE i London                                                                     Stian A. Antonsen 

Tema: Identitet        

 



 

 

 

    Middagsmeny mars 2014 

Lørdag 1 Grøt  

Søndag 2 Red curry chicken Dessert 

   

Mandag 3  Plukkfisk med gulrøtter  

Tirsdag  4  Potetsuppe med pasta og pesto Frukt 

Onsdag 5 English breakfast  

Torsdag 6 Fisherwomans pie Frukt 

Fredag 7 Hamburgere med brød  

Lørdag 8 Restebuffet  

Søndag 9 Svinesteik Dessert 

   

Mandag 10 Batted haddock med potetmos  

Tirsdag 11  Okkinava med salat Frukt 

Onsdag 12  Salatbar med pasta og skinke  

Torsdag 13 Fiskekaker i brun saus Frukt 

Fredag 14 Pizza med creme fraishe  

Lørdag 15 Grøt  

Søndag 16 Kyllingwok med nudler Dessert 

   

Mandag 17 Fiskegrateng med brokkoli  

Tirsdag 18  Pasta med spicy tomatsaus Frukt 

Onsdag 19 Brennende kjærlighet  

Torsdag 20 Fisk med pesto og ris Frukt 

Fredag 21 Taco  

Lørdag 22  Restebuffet  

Søndag 23 Chow chow med biff Dessert 

    

Mandag 24 Fisk med chorizosalsa  

Tirsdag 25 Hamburgere med cous cous Frukt 

Onsdag 26 Skinkeform med pasta   

Torsdag 27 Tunfisk med salat og pita Frukt 

Fredag 28 Tagilatelle med chorizo  

Lørdag 29 Grøt  

Søndag 30 Chicken tikka masala Dessert 

Mandag 31 Fisk i fløtesaus med pasta  

Hjertelig velkommen til middag på KFUK-hjemmet! Middagen er kl. 17.30 – 18.15 

mandag til fredag og kl. 17.00 – 17.45 på lørdager og søndager. Vi må bare få 

beskjed innen kl. 12.00 samme dag om du kommer eller ikke. For de som bor på 

huset, er middagen inkludert i prisen. For eksterne gjester er prisen £5 på hverdager, 

£4 på lørdager og £7 på søndager.  

 


