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Vi har startet høsten med filmkveld i hagen og flere (koronavennlige) sosiale
happenings for de fastboende. Vi finner på mye i lag innenfor koronaretningslinjenes
rammer, og fellesskapet på K er kanskje enda viktigere enn før.
Her kommer en liten hilsen fra oss.

Kloke ord
FRA STABEN

«Folkens! Nå får 6600 personer får korona hver dag i UK» annonseres det fra en fastboende under
middagen, en onsdag kveld. Livet med en pandemi rett utenfor døra er ikke akkurat hyggelig,
men her på K prøver vi å ha det koselig likevel. Selv om samtaleemnet rundt middagsbordet ofte
ender med dagens korona-oppdatering, så er fellesskapet like godt og trygt som jeg har fått
inntrykk av at det alltid har vært. På K syns vi det er viktig å ta vare på hverandre, kanskje spesielt
nå i disse usikre tidene. Det er mange omveltninger i manges hverdag. Det er for eksempel mye
snakk om julen; selv om det fortsatt er veldig lenge til jul, så er det mange som ser fram til å
komme hjem, men det er jo usikkert hvordan det vil gå. Da er det viktig å være positiv og heller
tenke på den ultra-koselige førjulstiden vi uansett skal ha her på K. Et annet moment er at for
mange av de fastboende består store deler av dagene av å være på rommet når man må ha
hjemmeundervisning, og for oss ettåringene blir også mye fritid brukt her, når det er så lite som
skjer ute. Da er det desto viktigere å ha det gøy sammen, finne de små gledene med for
eksempel film og kakao i stua, eller gode samtaler i hagen. Jeg vil påstå at pandemien rammer
alle sin psykiske helse, i større eller mindre grad, så disse små distraksjonene blir desto viktigere.
Men det å «finne på ting» på K blir nok ikke et problem!
Dagene går, og det blir kaldere og kaldere nå når det blir høst i storbyen. Det er deilig å se
tilbake på lange, varme dager i Holland Park som vi hadde mange av i september, men jeg må
innrømme at jeg har sett frem til å bruke ullgenser, skjerf og paraply. Jeg føler meg aldri så bra
som når jeg spaserer i Londons gater med høye boots og skinnjakke. Og munnbind da, så klart!
Enn så lenge går det fortsatt an å ta seg en kaffe på en koselig kafe, eller middag på den lokale
puben, men det er nesten like koselig å bare gå seg en tur i høstlufta. London har jo mye å by på
til tross for pandemien. Og det samme kan bli sagt om K-hjemmet.
Vi ettåringene har nå vært her i snaue en og en halv måned og selv om vi stadig får høre hvordan
ting «vanligvis fungerer her» (altså før korona-tiden) så syns jeg vi er et godt team. Vi vasker, vi
rydder og vi skreller poteter, men viktigst av alt: Vi koser oss! Og jeg har aldri vært et sted hvor
jeg ler så mye som jeg gjør her. Så for å konkludere: Vi holder koken oppe.
Ha en fin oktober!

HILSEN KAREN ØIEN OVRID, ETTÅRING

PROGRAM FOR OKTOBER 2020
På grunn av koronarestriksjoner er alt program foreløpig kun åpent for fastboende.
Tirsdag 6. kl. 19.00 - Husmøte for fastboende
Velkommen til informasjon og sosialt for alle fastboende
Tirsdag 13. kl. 19.00 - Kveldstanker
Kloke ord og skråblikk i finstua
Tirsdag 27. kl. 19.00 - Kveldstanker
Nye refleksjoner i finstua

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER 😎
FØLG KFUK-HJEMMET PÅ FACEBOOK:
FACEBOOK.COM/KFUKLONDON
eller søk
KFUK-HJEMMET I LONDON
FØLG KFUK-HJEMMET PÅ INSTAGRAM:
@KFUKHJEMMET
FØLG ETTÅRINGENE PÅ INSTAGRAM:
@SKJERAK

ETTÅRINGENE HAR STARTET ÅRSPROSJEKT
I år skal ettåringene ha et felles årsprosjekt.
Tidligere år har hver ettåring valgt en veldedig
organisasjon som de har vært frivillig hos, men i år
har vi bestemt å gå sammen om et større prosjekt.
Ettåringene har i fellesskap valgt å støtte
Strømmestiftelsens arbeid i Nepal. Følg med for
mer informasjon i tiden fremover!
Vi håper dere vil bli med og støtte oss i dette prosjektet!

MIDDAGSMENY OKTOBER 2020
1 Torsdag

Blomkålsuppe

Frukt

2 Fredag

Pizza

3 Lørdag

Restebuffet

4 Søndag

Chili con carne

5 Mandag

Risotto

6 Tirsdag

Fiskepinner

Frukt

7 Onsdag
8 Torsdag

Spinatsnurrer
Oktobersuppe

Kake
Frukt

9 Fredag

Taco

Kake

10 Lørdag

Restebuffet

11 Søndag

Kjøttkaker

12 Mandag

Pastarett

13 Tirsdag

Fisk i rød peso

Frukt

14 Onsdag

Søtpotet og kikertgryte

Kake

15 Torsdag

Thaisuppe

Frukt

16 Fredag

Nachos

17 Lørdag

Graut

18 Søndag

Kyllingsuppe m/ karri og eple

19 Mandag

Stekt ris

20 Tirsdag

Fiskegrateng

Frukt

21 Onsdag

Pasta m/ sopp og spinat

Kake

22 Torsdag
23 Fredag

Minestronesuppe
Tacopai

Frukt

24 Lørdag

Restebuffet

25 Søndag

Steik

26 Mandag

Okkinava

27 Tirsdag

Fiskesuppe

Frukt

28 Onsdag

Tabouleh

Kake

29 Torsdag

Gulrot- og søtpotetsuppe

Frukt

30 Fredag

Lasagne

31 Lørdag

Graut

Kake

Kake

Kake

På grunn av koronarestriksjoner er det dessverre ikke åpent for andre enn fastboende å
spise middag på KFUK-hjemmet per nå. Vi gleder oss til å ta i mot besøk igjen på et senere
tidspunkt!

