MÅNEDSHILSEN SEPTEMBER
2014
Norsk KFUK, 52 Holland Park, W11 3RS
www.kfukhjemmet.org.uk/+442077279346

Det har vært en fin sommer på KFUK. Vi har hatt mange gjester og varme
dager. Hagen har vært et populært sted for alle som har bodd på huset. I
begynnelsen av sommeren dro en gjeng kjempeflotte ettåringer samtidig som
vi tok imot seks nye og hyggelige unge ledere.
For andre år på rad deltok ettåringene på Norges KFUK-KFUM Lederkurs.
Kurset er på Sunnmøre Folkehøyskole og det varer i seks dager. Det er
tilsammen ca. 60 deltakere fra ulike ettåringsprogrammer, og fokuset er å
gjøre ungdommene klare til å ta lederansvar.
Helga 22.-24. august inviterte vi til ”Familiereunion” på KFUK- hjemmet. Alle
som er en del av KFUK- familien var velkomne og ca. 20stk kom hjem på besøk.
Vi hadde grilling og film i hagen, Afternoon Tea og informasjonsmøte,
festmiddag på pub, picnic i Holland Park og vi var på gudstjeneste i
Sjømannskirken. Takk til alle som deltok!

Å bli en del av noe
Nå er det snart to måneder siden jeg flyttet til London. Tiden har gått fort, men
det føles også som om dette har vært mitt hjem lenge nå. Helt siden jeg kom
inn døren første dag kjente jeg på den gode følelsen av å bli en del av et nytt
hjem og en ny familie der hjørnestenen er Jesus. Med denne tryggheten føles
ikke lenger avstanden til barndomshjemmet i Oslo 1 155 km. Nå begynner nye
fastboende å innta K, og jeg gleder meg til å ta de imot så de får bli en del av
dette hjemmet!
Vi nye ettåringer var nettopp på KFUK-KFUM Lederkurs. Der lærte vi om blant
annet Joharis vindu, en inndeling som hjelper oss å forstå hverandre (anbefaler
alle å google det). Jeg håper dette blir høsten der jeg utvider min arena, ser
flere av mine blindspots og lever i trygghet på at Gud har en god plan for meg i
det ukjente. I møtene med nye mennesker tar vi del i hverandres liv og blir en
del av det samme fellesskapet. Vi blir en del av hverandres arena, og det er i
relasjon med Gud og med hverandre at arenaen kan utvides - til den beste av
oss selv!
"Og la oss tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger"
(Hebreerne 10, 24)
Hilsen Maria Emilie Duesund

Maria er vår nye kontorassistent. Hun kommer fra
Oslo og var russ på KG våren 2014. Maria var
opptatt av mye mer enn skolearbeid på KG. Hun
satt i elevrådstyret , ledet arrangementer, hadde
ansvar for innsamlingsaksjoner og var leder i KRIK.
På fritiden var hun barista på BIT og ungdomsleder
i Norberg menighet.

Velkommen til Maria, Jens, Helene,
Annhild, Steven og Tora.

Ettåringer 2014-15
Fra venstre: Jens Kristian Velle Hafredal er
Oslogutt, og en aktiv speider- og
konfirmantleder. I fjor drev han ekstremsport
rundt om i verden i regi av Borgund FHS.
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Helene Jortveit Lauvland er fra Kristiansand
og var russ på KKG i 2014. Hun var
aksjonsleder på skolen, søndagsskolelærer i
menigheten og er opptatt av miljøvern.
Annhild Mortveit er en allsidig jente fra
Skjold. En aktiv speiderleder som spiller i
rockeband. Hun lager også kniver og er
utdannet slakter, men liker best biler.
Steven Aloke Bye kommer fra
Hamarområdet, men har de siste to årene
vært på Sunnfjord FHS. Først som elev på
linja Prosjekt Sri Lanka, og det siste år som miljøarbeider for elever med særskilte behov .
Tora Margrethe Eide er en aktiv jente fra Haugesund. Hun var vært leder i både Tensing og
speideren, gjennomført alle LIV–kurs og brenner for fred i Midtøsten. Tora var russ i 2014,
og jobbet som støttekontakt og kirketjener på si.

PROGRAM
17. september- Utekino i hagen kl.20.00.
Vi viser filmen Notting Hill og serverer
boller og kakao
Mandagsfilm 22. 09: BIG STAN
29.09: Dead Poet Society
24. september- Høstens første Kveldstanker kl. 20.30 m/Solveig
Tema: Hvordan bli lykkelig
Refleksjoner rundt boka: Munken som solgte sin ferrari av Robin Sharma

Middagsmeny september 2014
Mandag 1
Tirsdag 2
Onsdag 3
Torsdag 4
Fredag 5
Lørdag 6
Søndag 7

Kikerttagine med cous cous
Tomatsuppe med egg og brød
Fisk med pesto og ris
Skinkeform med salat
Hamburger med salat og brød
Restebuffet
Laks med tilbehør

Mandag 8
Tirsdag 9
Onsdag 10
Torsdag 11
Fredag 12
Lørdag 13
Søndag 14

Okkinava med salat
Potetsuppe med pasta og pesto
Chilaquileform
Tunfisk med salat, egg og pita
Taco
Grøt
Chow chow med svin

Mandag 15
Tirsdag 16
Onsdag 17
Torsdag 18
Fredag 19
Lørdag 20
Søndag 21

Pølser og spagetti
Minestronesuppe med brød
Bakt potet med garnityr
Fiskeboller i brun saus
Pizza med creme fraiche og skinke
Restebuffet
Tilslørt kylling

Mandag 22
Tirsdag 23
Onsdag 24
Torsdag 25
Fredag 26
Lørdag 27
Søndag 28

Stekt fisk med kålrabistappe
Blomkålsuppe med brød
Brennende kjærlighet
Fårikål (dagen!)
Spagetti bolognese
Grøt
Red curry beef

Mandag 29 Helstekt kylling med ris
Tirsdag 30 Pai med spinat og feta

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt

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.

