
 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetning og verdier på Norsk KFUK i London  

På årsmøtet startet vi en diskusjon om målsetningen til KFUK-hjemmet. Etter 

mange gode innspill på møtet og etterarbeid i styret, ble ny målsetning vedtatt  

på styremøtet i september. Vi har forenklet noe, samtidig som vi har inkludert 

at vi oppfordrer ungdom til å ta ledelse, og at KFUK- hjemmet skal bidra i det 

norske miljøet i London.  Fjorårets ettåringer foreslo fire verdier for KFUK-

hjemmet på årsmøte, disse ble også diskutert og vedtatt av styret.  Takk for 

alle innspill! 

Målsetning på Norsk KFUK i London: 

• Vi er en kristen organisasjon som tilbyr et åpent hjem primært for norsk 

ungdom.  

• Vi oppfordrer ungdom til å ta ledelse i eget liv og i samfunnet. 

• Vi er en aktiv bidragsyter i det norske miljøet i London.  
 

Våre verdier er: 

fellesskap 

åpenhet 

 tillit  

tro 
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Takk! 
 
Jeg har vært husmor på KFUK-hjemmet i tre år. Et hus som er og har vært hjemmet til 

utallige nordmenn i London. Huset er 150 år gammelt, og har sine sider kan man vel trygt si. 

Det renner inn i glugger og sprekker når det regner for mye, og man må være forsiktig med 

gardinene, de løsner fort. Vinduet på rom 14 er lunefullt, og bør enten stå på vidt gap eller 

være lukket. Oppvaskmaskinen mangler en fot, og på såperommet er det store edderkopper 

(!). Strykerommet har ikke noe strykejern lenger, og mellomlageret burde vel strengt tatt 

ikke hete mellomlageret, siden det ikke er mellom noe som helst, men midt i trappa. 

Kjellerlageret kalles bare for ”tarmen”, til underholdning for de forbipasserende som måtte 

høre hva enn det er vi skal hente i tarmen. Spøkelset; Agnes/Oga/Cecilie, bor i kjelleren, selv 

om Tor-Jarle har sett henne på studierommet en natt. Jeg har selv sett skyggen av henne på 

vaskerommet mang en lørdagskveld når husmor passer huset og ungdommen er ute og 

danser på byen. KFUK-hjemmet er et levende hus, med sine ujevne overflater og forskjellige 

beboere.  

Nå skal jeg dra. Jeg skal flytte fra dette pulserende huset og de fantastiske menneskene som 

holder til her. Etter tre år som husets mor skal jeg nå levre det videre til en ny og lovende 

husmor. Jeg er så takknemlig for KFUK-hjemmet, og alt som det står for. For husrom og 

hjerterom, for ledertrening og matlaging og humor som kan overvinne de fleste dårlige 

dager. For morgenmøter der de store spørsmålene i livet blir diskutert, og vi lærer av 

hverandres opplevelser og tanker. Jeg har hatt gleden av å lære opp 4 ettåringskull, og grått 

mine modige tårer på trappa når de har sagt takk for seg etter et år i London. Nå er det min 

tur til å gå ned trappa, og dra videre.  

”Jeg lærer deg det som gagner og fører deg på den vei du skal gå” Jes.48,17 b. 

Til alle dere som jeg har møtt her, og som har vært med på å gjøre husmorkarriæren til en 

fryd og glede, tusen takk! 

 

Kjære Arnhild 

Tusen takk for en fantastisk innsats som husøkonom på KFUK- 

hjemmet. Det har vært en glede å arbeide med deg. Du vil bli 

savnet! 

Hilsen stab og styre 

 

 



 

 

 

PROGRAM i OKTOBER    

Temakveld 

Tirsdag 7. oktober kl. 20. 

m/ Erik Sjølie, 

Managing Director, 

Aker Engineering & Technology Ltd. 

Tema: Hva er en god leder? 

 

Åpen lunsj på KFUK- hjemmet  

Alle norske institusjoner i London er invitert til lunsj 15.10 kl. 12-14.  

HUSMØTE 7. oktober kl. 18 for alle fastboende 

Kveldstanker 

1.10- Helene har kveldstanker. Tema: Hvilken personlighetstype er du? 

15.10-  Steven har kveldstanker. Tema: Kjønnsroller 

Tora har kveldstanker 22.10 og Maria 29.10  

 

PUBKVELD søndag 12.10- søndagskake kl. 19 og pub kl. 19.30.  

 

Mandagsfilmer kl. 20 i finstua 

6. 10- Annhild velger: Blood Diamond 

13.10-Tora velger: Fried Green Tomatoes 

20.10- Helene velger:  Grand Budapest Hotel 

27.10- Maria velger: The secret life of Walter Mitty 

 



 

 

 

Middagsmeny oktober 2014 

Onsdag 1 Pasta med skinke og sopp  

Torsdag 2 Salat med tunfisk, pita og egg Frukt 

Fredag 3 Pizza med creme fraiche  

Lørdag 4 Restebuffet  

Søndag 5 Chicken sweet’n sour Dessert 

    

Mandag 6 Stekt fisk med kålrabistappe  

Tirsdag 7 Grilling i hagen Frukt 

Onsdag 8 Blomkålsuppe med brød  

Torsdag 9 Pasta carbonara Frukt 

Fredag 10 Lasagne  

Lørdag 11 Grøt  

Søndag 12 Kokoskylling med koriander Dessert 

   

Mandag 13 Pølse- og chiligryte  

Tirsdag 14 Gulrotpizza Frukt 

Onsdag 15 Batted haddock med potetstappe  

Torsdag 16 Okkinava med salat Frukt 

Fredag 17 Tortellini med chorizo  

Lørdag 18 Restebuffet  

Søndag 19 Skogsgryte med biff Dessert 

   

Mandag 20  Sheperds pie med salat  

Tirsdag 21 Hott suppe med brød Frukt 

Onsdag 22 Pai med skinke og brokkoli  

Torsdag 23 Fiskeboller i hvit saus Frukt 

Fredag 24 Taco  

Lørdag 25 Grøt  

Søndag 26 Lammelår Dessert 

    

Mandag 27 Salatbar  

Tirsdag 28 Kjøttboller i tomatsaus Frukt 

Onsdag 29 Kikerttagine  

Torsdag 30 Plukkfisk Frukt 

Fredag 31 Chili con carne  

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.  


