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Prinsessbesøk på KFUK- hjemmet
Tirsdag 13. mai kom Prinsesse Märtha Louise på
besøk til oss. Hun trivdes godt og besøket varte
over to timer.
I finstua fikk prinsessen høre om KFUK- hjemmets
historie, drift og om lederprogrammet vårt. Spesielt
gøy var det å fortelle at hennes oldermor, dronning
Maud, ga støtte til oss i 30 år. Kongehuset betalte
også £ 3000, nesten halvparten av prisen, da KFUKhjemmet ble kjøpt i 1938.
Prinsessen fikk høre stabskoret
synge Lean on me med sanghjelp
av skuespiller og fastboende
Thomas Ottersen, og Oda
Voltersvik spilte to stykker på
piano. Ettåringene Hanne og
Camilla viste prinsessen rundt på
huset. Spesielt moro var det for
student og fastboende, Anne
Marte Ring, som fikk besøk på rommet sitt. Ettåringene fikk også god tid til å
fortelle hvordan det er å være leder på huset for et år. Prinsessen var veldig
interessert under besøket og stilte mange spørsmål. Besøket ble avsluttet i
spisesalen hvor vi spiste smørbrød og kake. Pressen ble også invitert med på
lunsj!
Det var et stort pressekorps som kom; NRK, Aftenposten, SE og HØR og VG var
alle tilstede. KFUK- hjemmet fikk mye omtale i media og ikke minst fikk vi lang
reportasje på Dagsrevyen kl. 19. Vi er veldig fornøyde med besøket!

Takk fra ettåringene
Mye har skjedd fra mitt første møte med livet som ettåring på KFUK, til nå snart et år senere. Aldri hadde jeg trodd at et år kunne gå så fort. Aldri kunne
jeg sett for meg hvilke fantastiske opplevelser og minner jeg kom til å sitte
igjen med etter dette året.
Det å få være en del av det utenkelige store fellesskapet som er KFUKhjemmet, alt av turister, studenter og tidligere stab er noe helt unikt. Vi
ettåringer har fått kjenne på det å gi noe av oss selv, men å få enda mer
tilbake. Det blir trist å dra herfra, men det som gjør det å snart skulle forlate
tilværelsen som ettåring litt mindre stikkende, er den nye gjengen med
ettåringer som kommer. Tiden er snart inne for å la neste stab få oppeve et år i
London, og få sette sitt preg på huset.
På vegne av alle oss ettåringene vil jeg si en uendelig stor takk til Solveig,
Arnhild, Anne og Randi. For det ansvaret vi ble tiltrodd, og vokste på. For
oppmuntring, tålmodighet og gode råd underveis.Takk til fastboende for den
gode stemningen på huset og det unike sosiale fellesskapet.
Takk for et uforglemmelig år, og god sommer!
Hilsen Helene

Tusen takk til en strålende og dyktig gjeng ettåringer!

Velkommen til ÅRSMØTE
Norsk KFUK i London inviterer til
årsmøte 11. juni kl. 18.00
Vi begynner møtet med middag
Årsrapport og regnskapsrapport vil bli
presentert, Camilla holder andakt,
det blir takketaler og underholdning.
Tema på årsmøte:
• Hvilke verdier har vi på KFUK?
• Nye målsetninger?
Det blir gruppesamtaler og
plenumsdebatt!
Si ifra om du kommer ved å sende en mail til solveig@kfukhjemmet.org.uk

PROGRAM i JUNI
Mandagsfilmen 2. juni- Brave
Torsdag 5. juniKvinneforeningen kommer på besøk
Mandagsfilmen 9. juniPray the devil back to hell. En dokumentar
om kvinners kamp for fred i Liberia
23. juni- St. Hans feiring med grilling i hagen

MIDDAGSMENY JUNI 2014
Søn1

Kjøttkaker i brun saus

Man 2
Tirs 3
Ons 4
Tors 5
Fre 6
Lør 7
Søn 8

Blomkålsuppe med brød
Pizza med skinke og creme fraishe
Pølse og spagetti
Tunfisk med tagilatelle og salat
Taco
Grøt
Tilslørt kylling

Man 9
Tirs 10
Ons 11
Tors 12
Fre 13
Lør 14
Søn 15

Chilaquileform
Pai med skinke og brokkoli
Gryterett med ris
Fiske i fløtesaus med pasta
Kyllingwok med nudler
Restebuffet
Chow chow med biff

Man 16
Tirs 17
Ons 18
Tors 19
Fre 20
Lør 21
Søn 22

Kikerttagine med cous cous
Indisk kyllingsuppe med naan
Salatbar
Stekt fisk med kålrabistappe
Tortellini med chorizo
Grøt
Ovnsbakt kyllingfilet

Man 23
Tirs 24
Ons 25
Tors 26
Fre 27
Lør 28
Søn 29

Grille pølser og hamburgere
Gulrotpizza med salat
Okkinava med salat
Fiskeboller i hvit saus
Chicken fajitas
Restebuffet
Svinesteik emd tilbehør

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Man 30
Tunfisk med salat, egg og pita
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 ønsker middag. 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.

