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Nå gleder vi oss til sol og sommer. Det siste året har vært annerledes
på mange måter, med færre gjester og stab, men nå krysser vi
fingrene for at vi kan ønske dere alle velkommen tilbake snart.
Styret og staben på K ønsker dere alle en god sommer!
Samtidig ønsker vi i staben å takke styret for uvurderlig innsats og
gode beslutninger gjennom et krevende år.
Stor takk til dere som har vist oss stor omsorg i det siste året!

Takk til alle som feira 17. mai i hagen sammen med oss!

Arrangerer løp for K til høsten
Til høsten arrangerer vi sponsorløp til inntekt for K. Karantenereglene gir oss
utfordringer, og turistene uteblir. La oss løpe for K!
Hold av 4. september! Vi organiserer løp i flere byer – følg med!

Ledig stilling:
Husøkonom-vikariat
Obs: Søkere må ha settlement eller presettlement. Søknad ASAP.
Les mer og søk her:
kfukhjemmet.org.uk/ledig-stilling

Årsmøte
Vi har årsmøte torsdag 10. juni kl 18.
Ta kontakt på mail for å få tilsendt
årsmøtepapirene.

Sånn endte ettåringenes årsprosjekt
I stedet for å delta på frivillig arbeid i London har ettåringene i år heller samlet seg
om et felles årsprosjekt, der målet har vært å samle inn midler til Strømmestiftelsens
prosjekt Samvad, som hjelper unge i Nepal. For 1000 kroner får en ungdom delta
på undervisning og kurs i et helt år.
Gjennom løpet vi arrangerte i mai ble 37 000 kr samlet inn.
Utenom løpet har vi gjennom året samlet inn vel 15 000 kroner, og at vi totalt har
samlet inn over 50 000 kroner!
Stor takk til alle som har sponset og engasjert seg, nå går hele 50 unge i Nepal en
lysere fremtid i møte! Under ser dere fem engasjerte eks-ettåringer som løp i Oslo!

Snart ett år har gått siden vi landa på Heathrow i august i fjor. Vi visste at vi hadde
et spesielt år foran oss, selv om året nok ble en del annerledes fra hva vi så for oss.
Likevel er det så mye mer enn bare korona og restriksjoner vi sitter igjen med.
Opplevelsen av et trygt og inkluderende fellesskap. Gode vennskap og møter med
fastboende. Et lass av kunnskap og erfaringer. Inntrykk og forståelse. London har
rukket å bli vår favorittby. Og vi har skapt gode vennskap innad i staben.
Vi vil takke den faste staben for alt de har stilt opp med det siste året.
Takk, Anne, Randi og Maria!
Vi ønsker også å takke styret for alt de har gjort for oss gjennom året, og for at vi
fikk ta del i ledertreningsprogrammet i år. Vi håper på det beste for K sin framtid,
og at mange nye ettåringskull skal få oppleve et år på K!
Nå skal vi nyte den siste tida på K og i London – på gjensyn og takk for oss!
Hilsen Solveig, Sondre, Elise og Karen

