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Vi er en aktiv bidragsyter i det norske miljøet i London
Overskriften er en av tre målsetninger for Norsk KFUK i London. Onsdag 15. 10
inviterte vi derfor representanter fra det norske miljøet i London på lunsj. Vi
hadde over 20 gjester som også fikk presentasjon og omvisning på KFUKhjemmet. Vi var spesielt glade for å kunne ønske ny ambassadør Mona Juul
velkommen til London. Under besøket spurte vi gjestene om hvordan KFUK kan
bli en mer aktiv bidragsyter i det norske miljøet. Vi fikk mange gode innspill og
gleder oss til videre samarbeid.
Ta ledelsen!
23.-25. januar inviterer vi til
seminarhelg med tema: Ta ledelsen!
Fokuset er på kvinner og ledelse og
flere spennende kvinnelige
foredragsholdere kommer på besøk
b.la næringslivsleder Cecilie Vanem,
prest Ingrid Ims og Camilla Aschjem
fra KFUK-KFUM Global.
Kom en helg til London og delta på
hele seminaret, eller kom innom på
en eller flere foredrag hvis du bor i
byen. For mer info sjekk eventet: Ta
ledelsen! på facebook eller info på
hjemmesiden vår.
Ettåringene på KFUk- hjemmet tar ledelsen!

.

Hilsen fra ny husmor, Marianne Tomine Lund
Mitt første møte med KFUK -hjemmet var i 2006, da jeg dro på utenlandstur med tre
venninner uten foreldre for første gang. På senga lå det en lapp hvor det stod; Kjære
Marianne! Velkommen til oss på KFUK –hjemmet, ta deg tid til å være lykkelig. Lite visste jeg
da, at jeg åtte år senere skulle komme tilbake, ikke som gjest, men som ansatt.
Uansett, gjest eller ansatt, det er den samme følelsen jeg kjenner på. Følelsen av å bli sett
og være ønsket. Det er godt å være her, og det er menneskene, de fine ordene, smilene, den
deilige maten og det gode humøret som gjør KFUK –hjemmet til et godt sted å bo og jobbe.
Mitt møte med menneskene på K har minnet meg på Paulus sine ord, i Romerne 12, vers 4-8
sier han; ”Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er
vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige
nådegaver alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i
samsvar med troen, den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste , den som er lærer,
skal undervise, og den som trøster, skal virkelig trøste, den som gir av sitt eget skal gjøre det
uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser
barmhjertighet, skal gjøre det med glede”.
Jeg ser et engasjement hos kollegaene mine som er
inspirerende og smittende. En ettåring lærte meg å
kutte bort beinet på lammelåret når hun hadde fri en
lørdagskveld, for at søndagsmiddagen skulle bli ekstra
god. På en tidligvakt en søndag løp jeg de 66
trappetrinnene så melkesyra tok meg, for å holde følge
med kollegaen min som rydder, rer senger og vasker så
rommene skinner, for at gjestene skal få det best mulig
når de kommer hit. Dette er bare noen av mange
eksempler som viser at det er en engasjert gjeng som
jobber her, og jeg er så glad for å være en del av dette
teamet! Etter ca en måned i jobben, begynner jeg å
komme mer og mer inn i rutinene her på huset.
Samtidig opplever jeg at det er stort rom for å være ny,
med alt det måtte innebære. Blant annet improviserer
gjerne ettåringene med middagen, når jeg har glemt å
bestille inn alle de riktige ingrediensene. Ettåringene har også rukket å ”pranke” meg i form
av å stenge meg inne i kjølerommet. Selv om det var noen sekunder med panikk og kulde,
resulterte det i en deilig latter som kom med jevne mellomrom gjennom hele
arbeidsdagen;) Men en ting skal jeg bare ha sagt; hevnen er søt. The Way He Looks

Globalaksjonen- Tema: Nytt håp for framtida
Årets Globalaksjon markeres på KFUK- hjemmet 10.-20. november.
Programmet i år er mer fullpakket og variert enn noen gang før. Det blir egen
kick-off kveld hvor vi ”flyr” til Tanzania, intimkonsert, quiz-kveld, Globalløp,
temakvelder osv. Vi satser på innsamlingsrekord!
De innsamlede midlene går via KFUK-KFUM Global i Norge til Ilula YWCA i
Tanzania. Ilula YWCA/KFUK driver et barnehjem, en skole og ulike
fritidsaktiviteter. De gir over 1500 barn og unge en bedre start i livet og gir
dem håp om en bedre fremtid. Kom gjerne på besøk under aksjonsuka!
12.11- Temakveld: Hvordan kan vi bli kvitt fattigdom i verden?
Vi får besøk av Ingeborg Vale Opdal og Håvard Skogerbø, studenter på SOAS i
London og aktive frivillige i KFUK-KFUM Global kl. 20
13. 11- Intimkonsert med singer/songwriter Henrik Solberg kl. 20
16.11- Globalløp i Holland Park kl 14
19.11- Quiz-kveld m/cafe` kl. 20

Kveldstanker
5.11- Annhild har kveldstanker tema: Hva vil det si å være
høysensitiv?
26.11- Jens har kveldstanker med tema: Heavy Metal- ikke
helt hva du tror

Mandagsfilm kl. 20 i finstua
3. 11- Marianne velger film: Intouchables/ De urørlige
24. 11- Solveig velger film: Priest

Middagsmeny november 2014
Lørdag 1
Søndag 2

Restebuffet
Kalkunbryst med tilbehør

Mandag 3
Tirsdag 4
Omsdag 5
Torsdag 6
Fredag 7
Lørdag 8
Søndag 9

Pai med spinat og feta
Kylling i fløtesaus med pasta
Stekt fisk med kålrabistappe
Tomatsuppe med egg og brød
Pasta med skinke og sopp
Grøt
Lasagne med salat

Mandag 10
Tirsdag 11
Onsdag 12
Torsdag 13
Fredag 14
Lørdag 15
Søndag 16

Ris Pilau (rett fra Tanzania)
Spagetti og pølser
Fiskepinner og potetstappe
Hamburger med salat
Gulrotpizza
Restebuffet
Biff stroganoff

Mandag 17
Tirsdag 18
Onsdag 19
Torsdag 20
Fredag 21
Lørdag 22
Søndag 23

Lapskaus med flatbrød
Chilipølsegryte
Tortellini med chorizo
Blomkålsuppe
Pita
Grøt
Laks i form

Mandag 24
Tirsdag 25
Onsdag
Torsdag 27
Fredag 28
Lørdag 29
Søndag 30

Fisk med pesto og ris
Spagetti bolognese
Fiskeboller i hvit saus
Salatbar
Tacosuppe
Restebuffet
Kyllingwok

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

Frukt
Frukt

Dessert

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.

