MÅNEDSHILSEN MARS 2015
Norsk KFUK, 52 Holland Park, W11 3RS
www.kfukhjemmet.org.uk/+442077279346

ET HJEM

KFUK-hjemmet ønsker at alle som bor hos oss skal oppleve huset som et hjem.
3) Oppleves KFUK som et hjem? Vi ønsket å finne ut om dette stemte og derfor
ble det ett av 13 spørsmål på en
spørreundersøkelse. Femti gjester som bodde
NEI
6%
her for en kort periode svarte på undersøkelsen.
Resultatet var overveldene. Hele 94% var enige
at KFUK oppfattes som et hjem. Dette er vi
strålende fornøyd med. Les om flere resultater
på neste side.
JA
94 %

FASTBOENDE

I tillegg til at gjester opplever huset som er hjem,
så er det også et hjem for gjengen på bildet.Vi har 24 fastboende, og sju i
staben som bor på huset i alt fra 3 måneder til 3 år. Vi hadde husmøte 10.
februar med rekefest og lagkonkurranser. Rommene dannet lag og konkurerte
i quiz, diktskriving, spagetti- og marshmallowsbygging og å kjappest finne
gjenstander i huset. De fikk også poeng for smisking til dommerne☺
Gutterommet 6 vant konkurransen med hjelp av Annhild og Marianne i staben.

Tid for ettertanke
Nå går det mot lysere tider. Det blir lettere å
stå opp om morgenen, parkene i London er
lenger åpne og for mange betyr tidligere
soloppgang et stigende humør jo nærmere vi
kommer sommeren. Nå har jeg bodd på
KFUK-hjemmet i snart 7 måneder, og jeg kan
trygt si at sola alltid står høyt på himmelen
hos oss i 52 Holland Park. Mørketiden har
gått raskt og jeg har gledet meg over hver
dag.
Den 40 dager lange fastetiden har vi nå gått inn i, for å minnes på Jesus 40
dagers faste i ørkenen. Å faste ble sett på som et middel for disiplin, rens av
sjelen og som en måte å påkalle Guds bønnhørelse. Jeg har aldri tenkt særlig
over fastetiden, men i denne fasteperioden vil jeg ta meg tid til å tenke over
hva jeg bruker tiden min på. Vi kan søke ro og stillhet ved å legge fra oss
telefonen og skru av TV, delta på Kirkens nødhjelps årlige fasteaksjon ved å gi
økonomisk støtte til å forbedre andres levekår eller tenke ekstra miljøvennlig
for kanskje å oppdage at det oppstår følelser som gir mot og håp for jorda vi
bor på. Fastetiden gir oss muligheten til å komme nærmere Gud gjennom
tanker og bønn.
”Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva
dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke
livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?”
Det står det i evangeliet etter Matteus 6, 25-26, og videre i Matteus 6, 33-34:
”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i
tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal
bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.”
Hilsen Tora Margrethe

PROGRAM mars
4. mars kl. 20
Temakveld m/ Ambassadør i
Storbritannia Mona Juul
Tema: LEDELSE

Kveldstanker kl. 20
11. mars- Tora har kveldstanker. Tema: Midtøsten konflikten
18. mars- Tema: Kommunisme m/ fastboende Andreas Kahrs Wangensteen
25.mars- Jens har kveldstanker.

Mandagsfilmen kl. 20
2. mars- Shawshank Redemption
9. mars- Inception
16. mars- The Proposal
23. mars- Snatch
Filmene er valgt er fastboende!

Annet: Sjømannskirken
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Vært her før
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Andre booket turen
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Googlet selv
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Artikkel
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Plakat
0 % Annonse
Facebook 3 %
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Hørt fra andre
39 %

Spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen fortalte oss også
at de fleste av våre gjester har hørt om
KFUK- hjemmet fra andre. Se
diagrammet ved siden av. Derfor
oppfordrer vi dere til å fortelle videre
om oss. I tillegg fortalte
undersøkelsen at gjestene våre er
veldig fornøyd med service og miljøet
på huset. 60% gav oss karakteren 6.
Det er vi kjempeglad for!

Middagsmeny mars 2015
Søn 1
Man 2
Tirs 3
Ons 4
Tors 5
Fre 6
Lør 7
Søn 8

Biff stroganof m/salat
Kjøttboller i brun saus m/grønnsaker
Stekt fisk m/potet og kålrabistappe
Frukt
Brokkoli og artisjokkform
Blomkålsuppe m/brød
Frukt
Pita
Grøt
Shepherd’s pie m/salat

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

Salatbar med choritzo og hvitløksbrød

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

Man 23
Tirs 24

Form m/reker og ris
Pasta carbonara
Tomatsuppe m/egg
Chicken fajitas
Rester
Skogsgryte
Pai m/skinke og brokkoli
Fiskepinner m/potet og grønnsaker
Chilaquileform
Potetsuppe m/foccactia
Pizza og salat
Grøt
Ovnsbakt kylling m/grønnsaker og
chutneysaus

Frukt
Frukt

Frukt
Frukt

Pølsewok
Fiskeboller i hvit saus m/kokte
Frukt
gulrøtter
Ons 25
Eggpanne
Tors 26
Skinke på risseng
Frukt
Fre 27
Tacosuppe
Lør 28
Rester
Søn 29
Laks m/poteter og grønnsaker
Man 30
Kylling i karri m/nanbrød og salat
Tirs 31
Plukkfisk m/grønnsaker
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.

