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

17. mai i London
Tradisjonen tro feirer vi 17. mai i London og på KFUKhjemmet. En komite av frivillige nordmenn i London
inviterer til feiring i Southwark park like ved
Sjømannskirken. I parken er det taler og
musikkinslag, leker for barna, og vi får alle se på
toget. Pølser og brus kan du kjøpe av oss fra KFUK!
Sjømannskirken og Scandinavian Kitchen har også
utsalg og cafe, og du kan selvsagt kjøpe lodd i det
store lotteriet. I år kommer finansminister Siv Jensen
for å tale.
Sondre og Renee i finstasen

For fullt program for dagen gå til www.17mai.org.uk eller 17. mai i London
på Facebook.
På KFUK- hjemmet starter vi dagen med å
heise flagg og synge nasjonalsangen foran
huset. Etterpå har vi 17. mai frokost med
langbord i spisesalen. Hele staben er med
og selge pølser i parken, og på kvelden
serverer vi bløtekake.
Er du i London på 17. mai? Da kan du
gjerne komme og hjelpe oss med
pølsesalget i parken.
Synes du det høres hyggelig ut å feire 17.
mai i London? Book rom tidlig for neste
års feiring.

Kom Mai du skjønne milde!
Nå er blomstermåneden her, og den er helt fantastisk; Aldri er gresset
grønnere. Tulipanene blomstrer og vakre syriner sprer sin gode duft. Mai er
fridager og nesten sommer. Det er måneden for å stryke flagg og
sommerkjoler, og for å kjøpe nye sko. Mai er måneden for iskrem,
konfirmasjoner og grønne plener.
Først og fremst så er mai Norges måned med rødt, hvitt og blått. Mai blir ofte
selve symbolet på friheten vi opplever som nasjon i Norge. De som også får
oppleve denne friheten er våre nye landsmenn som har flyktet fra krig og
urettferdigheter. For oss som bor i Norge så tror jeg det kan bli veldig vanskelig
å sette seg inn i hva krig, forfølgelse og forferdelighet fører med seg og hvor
stort og følelsesmessig det må være å slippe unna og igjen kjenne på friheten.
Bibelen handler også om frihet. Frihetens konge, Jesus Kristus som setter oss
mennesker fri fra synd. Så selv om vi ikke lever med krig og nød så kan vi likevel
oppleve at Jesus kan sette oss fri fra det som tynger og holder fast. Om det så
er skyld, skam eller en annen ubehagelig følelse så kan Jesus sette oss fri
gjennom vår tro til ham.

Til frihet har Kristus frigjort oss (Gal 5,1).
Efeserbrevet sier noe om hvordan
Jesus ga oss frihet og nåde.
I ham har vi friheten,
kjøpt med hans blod,
tilgivelse for syndene.
Så rik er Guds nåde (Ef 1,7).

Temakvelder
Kveldstanker er over for i år og alle ettåringene har ledet to kvelder hver.
Temaene har vært blant annet likestilling, personlighetstyper, videospill,
påskebudskap, heavy-metal, aktiv dødshjelp, Midtøsten-konflikten og
spørsmålet Gir det mening å tro på Gud i 2014? Vi har også hatt besøk av
mange spennende kvinnelige ledere, i mai får vi besøk av
to menn.

Torsdag 7. mai kl. 20- Besøk av sogneprest i Oddernes kirke
Jon Andreas Lauvland
Tema: Miljøvern- en kristen gjerning?

Onsdag 20. mai kl. 20- Besøk av låtskriver og
produsent Mats Hauge
Tema: Musikklivet og musikkbransjen

Velkommen til årsmøte
Norsk KFUK i London inviterer til årsmøte 9. juni kl. 18. Alle medlemmer og
venner av KFUK- hjemmet er velkomne. Sakspapirer sendes ut uken før.
PROGRAM:
• Presentasjon og godkjennelse av årsrapport og
regnskap for 2014
• Gruppesamtaler om KFUK- hjemmet
• Underholdning og markering av Anne HovlandPye. Anne har i år arbeidet 30 år på KFUKhjemmet og fyller 60 år 16. mai.
• Servering av middag og kake
Meld deg på ved å sende en mail til
solveig@kfukhjemmet.org.uk

Middagsmeny mai 2015
Fre 1
Lør 2
Søn 3

Taco
Grøt
Karbonader med
middelhavsgrønnsaker

Man 4
Tir 5
Ons 6
Tors 7
Fre 8
Lør 9
Søn 10

Gulrotpizza med ruccola
Tunfisk med tagliatelle og salat
Skinke paa risseng med salat
Blomkaalsuppe med focaccia
Lasagne med salat
Helstekt kylling m/ris og grønnsaker

Man 11
Tirs 12
Ons 13
Tors 14
Fre 15
Lør 16
Søn 17

Skinkeform med salat
Fishermans pie med grønnsaker
Chilaqueleform med rukkola
Potetsuppe
Kyllingwok med nudler
Grøt
Salatbuffet

Man 18
Tirs 19
Ons 20
Tor 21
Fre 22
Lør 23
Søn 24

Pai med skinke og brokkoli
Fiskeboller i hvit saus m/ grønnsaker
Grønnsaksgryrte med flatbrød
Hott suppe
Tortellini med chorizo
Restebuffet
Svinestek med tilbehør

Frukt
Frukt

Restebuffet

Frukt
Frukt

Frukt
Frukt

Man 25
Grilling
Tir 26
Fiskekaker m/grønnsaker og potet Frukt
Ons 27
Vegetarwok
Tors 28
Tomatsuppe med egg
Frukt
Fre 29
Chicken fajitas
Lør 30
Grøt
Søn 31
Chouchou med biff
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.

