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INSPIRENDE KVINNER OG HISTORIER
Seminaret på KFUKhjemmet 24.-25. 01
ble en suksess. Som
KFUK er det naturlig
for oss å fokusere på
kvinner og ledelse.
Fem ulike
foredragholdere delte
egne historier og
kunnskap. De
inspirerte over 50 deltakere. Cecilie Vanem startet dagen med erfaringer fra
eget liv, IT- bransjen, gründervirksomhet og om å være kvinnelig leder. Hun
delte fra sitt liv med humor, engasjement, ærlighet og kunnskap.
Solveig Øiestad sitt foredrag stilte
spørsmålet: Why should anyone be led by
you? og inviterte b.la deltakere til å
reflektere over egen historie og dele tanker
med hverandre. Praten gikk lett.
Camilla Aschjem og Kristin T. Berg tok oss
med til Sør-Sudan. De fortalte om sitt sterke
engasjement i verdens yngste land, og om
det viktige arbeidet KFUK i Sør-Sudan gjør
for både kvinner og menn.
Søndag morgen ble ledet av vår kjære
studentprest Ingrid Ims. Hun hadde et
spennende foredrag om feministisk teologi,
og en flott gudstjeneste med nattverd.

30 ÅR
I et historisk perspektiv er 30 år lite. I et menneskeliv føles 30 år lenge, men
kan også være så alt for kort. Jeg vil dele historien om to unike mennesker,
Anne og Jonas. For de to har 30 år en helt spesiell betydning i 2015.
Anne- Hovland Pye kom først til KFUK som ettåring, men
var tilbake som ferdigutdannet i 1985. Det var 30 år siden
6. januar. I alle disse årene har hun utført alt slags arbeid,
og fylt alle stillinger på huset. Hun har vært daglig leder,
vaktmester, men mest har hun hatt full kontroll på
regnskap og økonomi. Anne elsker KFUK- hjemmet og
tanken som ligger til grunn for arbeidet her. Hun får alle
som kommer på huset til å føle seg velkomne, hun ser
hver enkelt og har alltid så mye å gi. Hun gir av sin tid, av
sin store kjærlighet, av sine tanker og sin tro og av sin brede kunnskap. Hun
liker en god latter, pruter på alle priser og trives aller best med teamarbeid.
Hun har vært med på å gi over 180 ettåringer et unikt år i London. Å gi 30 år av
sitt liv til en organisasjon man tro på gir mening.
Jonas Kværner var også ettåring. Han var
kontorassistent i 2006- 2007. Alle husker
at han var en glede å ha både på kontoret
og på hele huset. Han gjorde en strålende
jobb, fikk mange gode venner og sa selv
at året var ett av de beste i hans liv. Han
tok utdannelse i filmlyd på Den norske
filmskolen, og jobbet med lyd på kjente
fimer og serier. I 2012 var han tilbake i
London for å skrive guidebok og nyte byen han elsket. Jonas var full av humor
og varme. Han var uendelig positiv, flink til å møte mennesker og ville alle
andre bare godt. Han var et unik menneske.
Jonas ble født 25. 02.1985, og skulle blitt 30 år i år, men det ble han ikke. Han
fikk kreft og mistet livet i fjor høst. Livet hans gav mening for så mange, men
hans død gir ikke mening for noen. Til sommeren vil du kunne sitte på nye
benker i hagen vår. De er en siste gave fra Jonas. Han var så glad i hjemmet sitt
i London.
Takk til Gud for mennesker som Anne og Jonas, og for alt de har gitt KFUKhjemmet. Hilsen Solveig

PROGRAM februar
HUSMØTE 10. 02 kl. 19
Rekefest og lagkonkurranse for fastboende
VALENTINE’s DAY
14. 02- Film og
servering kl.20
15.02- Pubtur for
fastboende kl. 19

Kveldstanker kl. 20
4. 2-Tema: Makt v/Solveig
Vi ser også 1. episode av dramaserien
Borgen
18.2- Tema: Gode spørsmål v/ Annhild
25. 2- Tema: Å miste noen man er glad i
v/ Håvard Sandvand Dahlen, ansatt i
Sjømannkirken
4. mars- Temakveld m/ Ambassadør i Storbritannia Mona Juul

Mandagsfilmen kl. 20
2.2-Maria velger: Moonrise Kingdom
9. 2-Steven velger: Fisher King
16. 2-Jens velger: Letters from Iwo
Jima
23. 2-Annhild velger:
Boondoch Saints

Middagsmeny februar 2015
Søn 1

Sheperd’s pie

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

Fiskepinner med potetstappe og
kokte grønnsaker
Skinkeform og salat
Salatbar
Blomkålsuppe med brød
Gulrotpizza og salat
Grøt
Kjøttkaker i brun saus og kålstuing

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

Tunfisk i pitabrød
Aubergine og squashform
Kylling og wok
Fiskesuppe med brød
Nachos
Restebuffet
Koteletter og fløtegratinerte poteter

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

Battered haddock og båtpoteter
Pannekaker
Spinat og soppform
Squashsuppe
Hamburger i brød med salat
Grøt
Kyllingfilet med bacon og feta

Man 23
Tirs 24
Ons 25

Fisk i karri
Kyllingsuppe med bønner og squash
Karbonader med
middelhavsgrønnsaker, couscus og
feta
Grønnsaksgryte med makaroni
Spagetti bolognese
Restebuffet

Tors 26
Fre 27
Lør 28

Frukt
Frukt

Frukt
Frukt

Frukt
Frukt

Frukt

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.

