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Riktig godt nytt år!
Godt nytt år til alle lesere av månedshilsen!
Her i London er det romjul i skrivende stund og vi befinner oss i Tier 4 som innebærer strenge
restriksjoner for oss alle.
2020 har bydd på helt nye og uante utfordringer. Bare det at K skulle stå tomt deler av året
kunne ingen ha forestilt seg i fjor på disse tider. Vi gikk fra et yrende liv i begynnelsen av mars
til ingen gjester i løpet av noen uker. Tonje (tidligere daglig leder) og Anne pakket ned alt av
personlige eiendeler i alle rom (!) og fikk det sendt til Norge. Igjen stod vårt kjære K i ensom
majestet. Vi jobbet på spreng over sommeren, arbeidet og sov på huset slik at K ikke skulle stå
helt tomt, men i hvert fall ha én gjest tilstede. Slikt tærer på budsjettet og et hus som har hatt
besøkende 24/7 siden vi flyttet inn i 1938.
I september kunne vi endelig igjen åpne dørene for bookinger, og selv om turistene har
uteblitt, så bor det nå en fin gjeng studenter her som sammen med årets ettåringer har skapt
et godt miljø de trives i. Det er rørende og fint å se for en styreleder.
For 2021 håper jeg det kommer frisk pust i gardinene og gjester i alle rom! Mer enn noen
gang trenger vi dere. Kom til London og bo på KFUK-hjemmet. Her er det enveiskjøring inne,
antibac i alle rom og god avstand mellom stolene i både stuer og spisesal. La oss se fremover.
Og la oss satse på et bedre år. For på K har vi tro, vi har håp og vi har kjærlighet til dette unike
hjemmet i Holland Park.

HILSEN EVA MEINICH,
STYRELEDER

Julefeiring på K
Tross en roligere jul enn vanlig i har vi i år igjen stelt i stand julefeiring i
52 Holland Park! Med norsk tre og deilig lukt av norsk gran i stua har vi
virkelig kost oss, og er takknemlige for å ha det fellesskapet vi har i denne
spesielle tida med stadige restriksjoner. Takk til den norske ambassaden og
ambassadør Strømmen for treet!
Vi håper å kunne invitere flere til julefeiring neste år!

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

ETTÅRINGENES LODDSALG FORTSETTER I JANUAR
Det er fortsatt mulig å kjøpe lodd i ettåringenes utlodning, som er til inntekt til
årsprosjektet som ble presentert i november-utgaven av 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!

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 JANUAR 2021
1 Fredag

Nachos

2 Lørdag

Restebuffet

3 Søndag

Gryterett av rester

4 Mandag

Chicken nuggets m/chips

5 Tirsdag

Fiskekake-burger

Frukt

6 Onsdag

Salatbar

Kake

7 Torsdag

Gryterett

Frukt

8 Fredag

Enkle pizzasnurrer

9 Lørdag

Grøt

Kake

10 Søndag

Sweet n sour chicken m/ris

11 Mandag

Wok m/ nudler & kjøttdeig

12 Tirsdag

Fiskepinner m/potetbåter

Frukt

13 Onsdag

Mac n cheese veggis

Kake

14 Torsdag

Kylling-gryte

Frukt

15 Fredag

Pølse og mos

16 Lørdag

Restebuffet

17 Søndag

Tikka masala

18 Mandag

Spagetti bolognese

19 Tirsdag

Fiskegrateng

Frukt

20 Onsdag

Spinatsnurrer

Kake

21 Torsdag

Tomatsuppe m/makaroni

Frukt

22 Fredag

Tacopai m/enkel salat

23 Lørdag

Grøt

24 Søndag

Kalkunbryst m/roasted potatoes

25 Mandag

Stekt ris

26 Tirsdag

Fiskesuppe m fiskeboller

Frukt

27 Onsdag

Kikertgryte m søtetpotet

Kake

28 Torsdag

Blomkålsuppe

Frukt

29 Fredag

Kylling i pitabrød

30 Lørdag

Restebuffet

31 Søndag

Kjøttkaker

Kake

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!

