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Julehilsen fra staben
Londons gater glitrer med julelys, butikkvinduene er fylt med juledekorasjoner og
julemiddagen på K satte julestemningen på huset.
Julen i år vil bli annerledes for de fleste. Pandemien påvirker fortsatt hverdagen vår,
tradisjoner vil bli endret grunnet restriksjoner, og K vil dessverre ikke bli fylt med juleglade
nordmenn på julaften slik det pleier. En av overskriftene på Dagbladet forrige uke var
«Nei, det blir ikke jul i år». Nei, det blir ikke den samme julen som vi er vant til i år, og flere
av tradisjonene vil nok for mange gjennomføres annerledes enn vanlig. På tross av dette
blir det fortsatt jul! Julen blir ikke avlyst, og er det en ting som ikke er forandret i år, så er
det julebudskapet.
En frelser kom til jorden og ga menneskene håp om en fremtid. Dette håpet gjelder
fortsatt i dag, 2020 år etter Jesu fødsel, og jeg tror at det å holde fast i julens under er
enda viktigere i år enn tidligere. Et håp om lysere tider, en pandemifri verden og et godt
felleskap blant alle mennesker.
Tradisjonen tro vil KFUK-hjemmet ha julebudskapet i sentrum og feire både adventstid og
jul. Avslutningsvis vil jeg dele en bønn fra Sjømannskirkens blad, HJEM:
«Herre, vi takker deg for at du julenatt lot himmel og jord møtes, og for at håpet ble født
på vår jord gjennom ditt komme. Takk for at du strekker dine armer mot oss fra en nyfødt.
La julen føde fred og rettferdighet i verden, og la julen bringe lys til alle syke, ensomme,
sørgende, lidende og sultne. La din kjærlighet smelte frosne sinn. La julens varme tenne
lys i vår verden».
Ønsker dere alle en velsignet advents- og julehøytid!
Elise Hvidsten, ettåring

Ettåringene klare for julemiddag

Klementiner og pepperkaker må til i adventstida

Julemiddag 29. november
Fotograf Felix presenterer vinnerne av den interne
fotokonkurransen vi har hatt i høst.

Bonfire night i hagen. Vi har funnet på mye kjekt under
lockdown! Selvsagt i tråd med smittevernreglene.

Salg av skoleboller til inntekt for årsprosjeket

LEDIGE PLASSER SOM FASTBOENDE VÅREN 2021
Vi har ledige plasser for fastboende på KFUK-hjemmet våren 2021. Tips gjerne noen du kjenner! Mer
informasjon om å være fastboende på KFUK-hjemmet finnes på våre nettsider:
kfukhjemmet.org.uk/fastboende

ETTÅRINGENE HAR STARTET UTLODNING
Fram til slutten av januar vil det være mulig å kjøpe lodd i ettåringenes utlodning, som er til inntekt til
årsprosjektet som ble presentert i forrige månedshilsen. Du finner mer informasjon om hvordan du kan
kjøpe lodd på Facebooksiden til KFUK-hjemmet. Trenger du hjelp eller mer informasjon, send en mail til
kontor@kfukhjemmet.org.uk eller ring oss på (0) 20 7727 9346!

ENDRINGER I STABEN
Etter at Maria nå har sluttet som husøkonom og fungerende daglig leder, har Anne, som til daglig er
regnskapsfører, sagt ja til å fungere som husøkonom og daglig leder.

INGRID I HJEM
Vår fastboende Ingrid er med i nyeste utgave av
Sjømannskirkens magasin HJEM.
Sjekk ut og se bilde fra rommet hennes her på
KFUK-hjemmet!

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

Middagsmeny
DESEMBER 2020

1 Tirsdag

Fiskekakeburger

Frukt

2 Onsdag

English Breakfast

Pepperkaker

3 Torsdag

Gulrot&søtpotetsuppe med focaccia

Frukt

4 Fredag

Pølse med potetstappe

5 Lørdag

Grøt

6 Søndag

Koteletter m/båtpoteter

7 Mandag

Spagetti bolognese

8 Tirsdag

Fiskeboller i hvit saus

9 Onsdag

Blomkålgrateng

Kake

Frukt

10 Torsdag

Tomatsuppe med rundstykker

11 Fredag

Lasagne med salat

12 Lørdag

Grøt

13 Søndag

Komlemiddag

14 Mandag

Stekt ris

15 Tirsdag

fish n chips

Frukt

16 Onsdag

Grønnsakspastitsio (formrett)

Kake

17 Torsdag

Lapskaus

Frukt

18 Fredag

Salatbar m/pitabrød

19 Lørdag

Grøt

20 Søndag

Medisterkaker

21 Mandag

Bakt potet

22 Tirsdag

Fiskekaker i brun saus

Frukt

24 Torsdag

Pinnekjøtt

Dessert

25 Fredag

Ribbe

Dessert

26 Lørdag

Laks

Dessert

27 Søndag

Julerester

28 Mandag

Mac n cheese

29 Tirsdag

Risotto m/sopp

Frukt

30 Onsdag

Kjøttsuppe

Kake

31 Tirsdag

Kalkun

Frukt

Frukt

Kake

Kake

23 Onsdag

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!

