
 

 

 

 

 

 

 

 

Globalt engasjement på KFUK-hjemmet 

 

10.-20. november hadde vi Globalaksjon 

på KFUK- hjemmet. Vi samlet inn penger 

til Ilula KFUK i Tanzania. De driver 

barnehjem, skole og fritidsaktiviteter for 

over 1500 barn og unge. Målet er: Nytt 

håp for fremtiden. 

 

På KFUK hadde vi masse 

aktiviteter hele uken. 

Høydepunkter fra uka var 

intimkonsert med Henrik 

Solberg og sponsorløp i Holland 

Park.  Ellers har vi hatt quiz- 

cafe, ”fløyet” til Tanzania mens 

vi så Løvenes Konge ,  prøvd oss 

på global-yoga, diskutert 

fattigdomsproblematikk på 

temakveld og solgt masse 

bakverk.  Ettåringene ville slå 

innsamlingsrekord og det fikk de til. Det er kommet inn over 28 000 NOK. 

Takk til ettåringene for strålende innsats og takk til alle som deltok på 

arrangement, sponset løpere eller kjøpte gode boller! 

 

MÅNEDSHILSEN DESEMBER 

2014 
Norsk KFUK, 52 Holland Park, W11 3RS  

www.kfukhjemmet.org.uk/+442077279346 



 

 

 

Å komme hjem 

Jeg gikk meg over sjø og land der møtte jeg 

en gammel mann, han spurte så, han sagde 

så, hvor hører du vel hjemme…? 

Jula for mange handler om å komme hjem og 

være med de nærmeste, jeg kan sitere 

utallige julesanger på nettopp dette. Jula er 

en tid for tradisjoner, og i hvert hjem er 

tradisjonene forskjellige. Det skal ikke mye til 

annet enn noen julesanger for å få meg i 

julestemning, men det er likevel ingen ting 

som kan sammenlignes med stemningen av å 

være hjemme med akkurat den riktige 

maten og den riktige julepynten i huset mitt 

med familien rundt meg. Her i huset drar alle 

fastboende hjem til sine egne familier og 

egne tradisjoner og staben blir også halvert. For meg var det viktig på 

begynnelsen av året at jeg skulle få komme hjem til Norge og feire med 

familien. Nå tenker jeg annerledes. I år har jeg to hjem, et i prestegården i 

Kristiansand, og et i 52 Holland Park, London. Og jeg begynner å bli misunnelig 

på den delen av staben som skal være igjen i London og oppleve fantastiske 

julekonserter, god julemat og nye tradisjoner. 

 Da Jesus ble født var han i en fremmed manns stall, i en by hvor foreldrene 

egentlig ikke bodde, og ikke lenge etter måtte de flykte til Egypt. Jesus, den nye 

kongen, var hjemløs. Jesus ble født for at vi skal kunne føle oss hjemme hos 

Gud og for at vi skal oppleve tilhørighet og fellesskap. Jesus manglet lenge 

tilhørighet, men visste viktigheten av det og ville dele det videre, slik at også vi 

kunne dele det videre. Så i år skal jeg feire fellesskapet på K og tilhørigheten 

jeg har hjemme i Norge, og håper dere husker på dette og gjør det samme! 

God jul! 

Hilsen Helene Jortveit Lauvland 

 



 

 

 

PROGRAM i desember  

JULEFILMER kl. 20 

1.12- Love  
Actually  

8.12- Holiday 

15.12- Joyeux Noel  

 

KVELDSTANKER 2. desember m/ studentprest Ingrid Ims  
NB! KL 19. Hva skjedde egentlig i jula?  

JULEGRØT etter julegrana tennes på Trafalger Square.  Vi 
møtes i spisesalen kl. 19.30 til julegrøt og julekos.  

JULEMIDDAG 7. desember kl. 18. Ta på deg finstasen og bli 
med på juleselskap. Det blir ribbe til middag og julekos i 
finstua etterpå 

 

JULEVERKSTED 10. desember fra 
kl. 18.30. Vi lager pepperkaker og 
julekort i spisesalen.  

 

JULAFTEN på KFUK. Vi går sammen til kirken kl 14  

og julemiddag blir ca kl. 18. Meld deg på til 
kontor@kfukhjemmet.org.uk  

  

 

 



 

 

 

Middagsmeny desember 2014 

Mandag 1 Kjøttboller i tomatsaus   

Tirsdag   2 Kyllingfilet med ris og grønnsaker  Frukt  

Onsdag   3 Stekt fisk med kålerabistappe   

Torsdag  4 Julegrøt  Frukt  

Fredag    5 Spagetti med kjøttsaus  

Lørdag    6 Restebuffet   

Søndag   7 Ribbe   

   

Mandag 8 Pai med skinke og brokkoli  

Tirsdag   9 Battred Haddock med chips Frukt  

Onsadg  10 Rømmegrøt   

Torsdag  11 Blomkålsuppe Frukt  

Fredag    12 Nachos   

Lørdag    13 Grøt   

Søndag   14 Kjøttkaker   

   

Mandag 15 Fiskeboller i hvit saus  

Tirsdag   16 Wok med nudler Frukt  

Onsdag  17 Pasta carbonara   

Torsdag 18 Fiskesuppe  Frukt  

Fredag   19 Hvit pizza med creme fraiche  

Lørdag   20 Restebuffet   

Søndag  21 Shepherd’s pie  

   

Mandag 22 Pannekaker med bacon   

Tirsdag   23 Taco  Frukt  

Onsag     24 Pinnekjøtt   

Torsdag  25 Ribbe  Frukt  

Fredag    26 Laks    

Lørdag    27 Grøt   

Søndag   28 Chicken tikka masala  

   

Mandag 29  Kylling i fløtesaus   

Tirsdag   30 Salatbar  Frukt  

Onsdag  31 Kalkun   

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.  


