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Februar av Gerd Nyland
Februar, nå er du her, nokså kort og nokså rar;
har tjueåtte dager, i skuddår tjueni;
vi tenker på vår og ei lysere tid
Februar, nå er du her, nokså kort og nokså rar;
morgener så kalde, ofte minus tjue;
vinterlandskap, så vakkert å skue.
Februar, nå er du her, nokså kort og nokså rar;
sol så varm at snøen smelter;
tro på vår og sommer som alltid kommer.
Februar, nå er du her, nokså kort og nokså rar;
Kyndelsmesse, mange lys, morsdag,
Valentinerkjærlighet, hjerter i brann i mange land.
Februar, nå er du her, nokså kort og nokså rar;
vintermåned er du vel,
men har lysere morgen og lysere kveld.
Februar, nå er du her, nokså kort og nokså rar;
velkommen skal du være;
vi veit at du er kort, vi veit at du er rar,
fagre FEBRUAR!

Kloke ord
FRA STABEN

Det er blitt et nytt år. 2021. Året som skulle gi oss håp om en bedre hverdag. Det har ikke helt levd
opp til forventingene. Jeg sier ikke at det bare er dårlig, men alt vi leste om i nyhetene de første
dagene av 2021 var det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum, den tredje lockdownen i England,
stormingen av kongressen i Washington D.C., og høyere smittetall enn det noen gang har vært. Jeg
kan ærlig innrømme at det håpet, det lyset jeg så i enden av tunellen har mørknet litt, men det har
ikke sluknet. For tross det mørket vi kanskje føler omslutter oss, er det flere lysglimt i hverdagen, om
man bare våger å åpne øynene opp for dem.
Vi satt for noen dager siden her på K og så presidentinnsettelsen av Joe Biden. En innsettelse fylt
med kloke ord, håp, mangfold og inkludering. Jeg vil også særlig trekke fram Amanda Gorman sitt
dikt «The Hill We Climb». Ei 22 år gammel mørkhudet jente står og snakker om håp; håp om en
bedre verden, håp om et bedre USA (Om du ikke fikk sett det da, så se det, eller les det etterpå. Se
det her: http://kfukhjemmet.org.uk/amandas-dikt ). For meg var det et lysglimt i hverdagen.
Lysglimt finner jeg også daglig her på K når jeg ser positiviteten og arbeidsviljen hos mine
medettåringer og hos Anne, og deres lyst til å gjøre denne tiden så bra som mulig. På grunn av det
har vi nå begynt med Zumba en gang i uka for å få litt frisk luft, mosjon og en pause fra en litt treg
hverdag. Og i det jeg sitter og skriver dette, daler det første snøfallet i London ned fra himmelen.
Deilig. Jeg måtte faktisk ta meg en tur ned i hagen for å kjenne snøen i ansiktet. Så resten av denne
teksten skriver jeg litt blaut og kald, men varm i hjertet.
Vi satt forrige onsdag og planla månedene framover, våre siste måneder. Og selv om vi ikke vet om
vi har to eller 40 gjester på huset, så skal vi finne på mye gøy. Og nå i MGP-sesongen, sitter vi samlet
i tv-stua hver lørdag med snacks, telefonen klar for stemning, tydelige meninger om hvem som
egentlig var best og hvilke show som var mest stemning eller mest «Eurovision».
Så i grunn går det bra med oss, så lenge vi fokuserer på det vi har som er godt. Jeg håper dere der
ute også kan finne noen lysglimt i hverdagen. Som kristne må vi huske det at «Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.» [Johannes 1:5]. Jeg vil gjerne avslutte med et utdrag fra «The
Hill We Climb»:

«When day comes we step out of the shade, aflame and unafraid,
the new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we are brave enough
to see it; if only we are brave enough to be it”
- Amanda Gorman (22)
HILSEN
SOLVEIG SØRLI JÆRNES,
ETTÅRING

Vi søker etter ettåringer 2021/2022
KFUK-hjemmet søker etter engasjerte, arbeidsomme,
utadvendte og selvstendige ungdommer til
4 (6) ettåringsstillinger med oppstart ca. 1. juli 2021.
Høres dette ut som noe for deg eller noen du kjenner?
Les mer på www.kfukhjemmet.org.uk/ettaring/
Søknadsfrist: 21. februar 2021

Loddtrekningen er gjennomført
Som tidligere omtalt har ettåringene hatt utlodning til inntekt for
deres årsprosjekt. Salgsperioden var ut januar,
og loddtrekningen er nå gjennomført.
Vinnerne kontaktes!
Takk til alle som støttet loddsalget, nesten 20 jenter kan nå bli med i Samvad-programmet!

Program for måneden
2. FEBRUAR
Filmkveld i finstua
14. FEBRUAR
Fastelavn- og valentinskos i finstua
16. FEBRUAR
TED-talk i finstua
23. FEBRUAR
Årsprosjektarrangement

MIDDAGSMENY FEBRUAR 2021
1 Mandag

Chicken nuggets m/chips

2 Tirsdag

Fiskegrateng

Frukt

3 Onsdag

Grønnsakssuppe

Kake

4 Torsdag

Salatbar

Frukt

5 Fredag

Vårruller

6 Lørdag

Grøt

7 Søndag

Overraskelsesmiddag

8 Mandag

Lapskaus

9 Tirsdag

Fiskekakeburger

Frukt

Kake

10

Onsdag

Mac n cheese

Kake

11

Torsdag

Thaisuppe

Frukt

12

Fredag

Sushi

13

Lørdag

Restebuffet

14

Søndag

Kyllinggryte av fløte

15

Mandag

Bakt potet

16

Tirsdag

Fiskepinner n chips

Frukt

17

Onsdag

Sopprisotto

Kake

18

Torsdag

Løksuppe m/hvitløksbrød

Frukt

19

Fredag

Hamburger

20

Lørdag

Grøt

21

Søndag

Overraskelsesmiddag

22

Mandag

Potetstappe og kjøttboller

23

Tirsdag

Fiskeboller i hvitsaus

Frukt

24

Onsdag

Veggisburger

Kake

25

Torsdag

Gryterett

Frukt

26

Fredag

Nachos

27

Lørdag

Restebuffet

28

Søndag

Svinesteik

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!

