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”Som faderen har sendt mig, sender jeg jer” Johs. 20:21 

KriSoS 
Kristne i Social– og Sundhedssektoren 

 

Synes dit arbejde som en 
dråbe i havet — så lad det 
være din dråbe! 
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W W W . K R I S O S . D K 

KriSoS 

Kristne i Social- og Sundhedssektoren 

 

Hør sangens egen melodi: 
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/7 

Find KriSoS på facebook, søgeord krisos. 
 

Hvis det driller, så skriv i adresselinjen: 
www.facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts 

Herre Gud! Dit dyre navn og ære 
over verden højt i agt skal være, 
og alle sjæle, de trætte trælle, 
alt, som har mæle, de skal fortælle 
din ære. 
 
Gud er Gud, om alle land lå øde, 
Gud er Gud, om alle mand var døde. 
Om slægter svimle, blandt stjernestimle 
utallig vrimle i høje himle 
Guds grøde. 
 
Høje hald1 og dybe dal skal vige,  1 klippe 
jord og himmel falde skal tillige, 
hvert fjeld, hver tinde skal brat forsvinde, 
men op skal rinde, som solen skinne, 
Guds rige. 
 
Petter Dass 1698. Gustav Jensen 1909. 
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Inger Ebbesen, formand for KriSoS 
 

Kære alle Kristne i Social og Sundhedssektoren 
 

Guds nådes sol har skinnet over alle i Danmark i denne 
sommer. Vi er velsignet med at bo i et fredeligt land, 
hvor den store gule sol måske ikke skinner hver dag, 
men vi har heller ikke krig eller naturkatastrofer, der 
forstyrrer sommer idyllen, som jeg håber I alle har haft 
lejlighed til at nyde. 
 

KriSoS sommeren begyndte med en fantastisk tur til 
smukke Karmoy i Norge, hvor Kristen Forening for Helsepersonel holdt 
årskonference under temaet ”Udrustet til al god gerning”. 
Det var Guds kærlighed til medmennesker i praksis, idet vi den 1. aften 
hørte om et lokalt arbejde for mennesker i lokalsamfundet, der har 
svært ved at få hverdagen til at fungere. Det foregik ud fra en cafe en 
gang om ugen, hvor man serverede varm mad for de der kom, hjalp 
med at udfylde ansøgninger til det offentlige, udleverede en pose gen-
brugstøj til den, der manglede m.m. Dagen sluttede med andagt ved 
en lokal frelsermand, hvordan han var blevet frelst som 8 årig, det var 
rørende og morsomt og en ung kvinde, der kunne synge en af Sissel 
Kyrkebøs sange a cappella, iført i nationaldragt, meget flot. 
Der var 2 bibeltimer med en tidligere sygehuspræst, som inviterede os 
ind i Guds nærhed på en skøn måde og en anden ny sygehuspræst, der 
ud fra egne dyrekøbte erfaringer talte om ”Jesu udstrakte hænder”. Vi 
havde fællesbøn og forbøn og lørdag aften festaften med ”Senores”, et 
orkester af 6 ældre herrer, der både var seniorer og senorer, som sang 
og spillede meget livlige kristne sange. KFH holdt generalforsamling og 
fik ny ledelse, hvor halvdelen fra tidligere fortsætter, heraf Anne Marit 
Dugstad, som vi kender som nordisk Saline underviser. Fremover vil 
hun også være leder for KFH. Vi ønsker Guds rige velsignelse over hen-
de og den nye styrelse. 
På OUH (Odense Universitets Hospital) har vi været 4 i bedegruppen i 
sommer og er dybt taknemmelige, hvis det må få lov at blive virke-
ligheden, at de kristne på sygehuset vil få mulighed for at bede med, 
for det der foregår på OUH. Derudover glæder vi os over at vi nu har 
fået en regering ,der vil hjælpe de forfulgte kristne og erkender, at 
Danmark er et kristent land. 
I KriSoS tænker vi på verdens bedemøde i Wales i september, hvor 
årets tema ” Moved by Compassion” fra bedeugen i januar stadig er 
aktuelt og hvor vi håber, at blive 3 danskere, der kommer med. Derud-
over tænker vi SundhedsSektorSøndag den 18. oktober i Århus Stift, 
forudgået af en konference i Kjellerup den 17. oktober hvor vi vil tale 
mere om, hvordan de forfulgte kristne har det i Danmark. Håber at 
møde Jer der. Inger Ebbesen 
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Inga Helver, Nordisk koordinator i HCFI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære læsere i korsflagenes lande. 

Moved by Compassion, blev temaet for HCFI dette år, der startede for 
europæerne i Serbien i januar. For KriSoS blev det kald til at  vise 
medfølelse overfor de forfulgte kristne i Danmark - og verden. Forårs-
konference lagde grunden for, at fortsætte arbejdet med Compassion 
(medfølelse) i Jægerspris og der har været tre møder siden, hvor ny-
danskere fortalte deres historie og vi havde samvær, der afsluttede 
med andagt i kirken og besøg på havnen i Kulhuse. Meget velsignet. 

Nu skal vi fra Norden 8 personer af sted til bøn for verdens sundheds-
center i en lille uge i Wales fra 21. september med samme tema. 

17. og 18. oktober bliver i Danmark og Sverige undervisning og Sund-
hedsSektorSøndag. I Danmark i Kjellerup, hvor vi vil have fokus på 
forfulgte kristne lørdag den 17. og bøn i en kirke i Århus stift den 18. 

Vi var 4 fra KriSoS  til KFH årsmøde i Norge og blev meget velsignet. 
Norges nye bestyrelse ses på billedet. Ny formand hedder Anne Marit 
Dugstad, der er kendt som Saline instruktør i Norden og bedekoordina-
tor i Norge. Vi udsender Nordisk bedestafet hver måned til dem, der 

ønsker at være med i for-
bøn for korsflagenes lan-
des helsesektor.  

Vi ønsker Guds velsignelse 
for det nye styre og takker 
de afgående styrelses-
medlemmer Kristina og 
Agnes for deres tjeneste i 
de skandinaviske lande.  

Kærlig hilsen Inga. 
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Historien handler om en lille bølge, som gynger af sted i ha-
vet og har det rigtig herligt. Bølgen nyder blæsten og den 
friske luft – indtil den opdager, at de andre bølger foran 
ham slår mod stranden.. 
”Du gode Gud, det er frygteligt”, råber bølgen. ”Se, hvad 
der skal ske mig!” 
Så kommer der en anden bølge. 
Den ser, at den første bølge ser dyster ud, og den siger til 
ham: ”Hvorfor ser du så trist ud?” 
Den første bølge siger: ”Du forstår det ikke! Vi bliver alle 
smadret!  Alle vi bølger bliver til intet! Er det ikke frygte-
ligt?! 
Den anden bølge siger: ”Nej, det er dig, der ikke forstår 
det. Du er ikke en bølge, du er del af havet, en del af et he-
le.” 
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www.KriSoS.dk 

SilverlineSilverlineSilverlineSilverline        

Jeg beder for personalet i Social og Sundhedssektoren i dag. Spe-cielt for de kristne. Særligt for dem jeg kender: 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 Når du er nede på knæ - se op! 
 
Historien er fortalt om en dreng, der 
havde glædet sig til at se Thorvald-
sens Kristusfigur i Domkirken i Køben-
havn. 
 
Han blev meget skuffet og sagde: 
”Man kan ikke se frelserens ansigt og 
heller ikke hans øjne. Hans hoved er 
bøjet og hans hænder er ikke højt i 
vejret til velsignelse.  
 
Åh, unge mand, måske du vil forstå, 
når jeg fortæller historien, sagde ku-
ratoren. Bertel Thorvaldsen lavede sin 
model og forlod studiet for natten, 
hvilket ville give leret tid til at tørre og 
hærde. 
 
I løbet af natten krøb en tåge ind fra 
havet og fugtigheden ændrede den 
støbte figur. Næste morgen troede 
Thorvaldsen, at hans unikke mester-
værk var ødelagt. I stedet for at se op 
mod himlen, så Kristus nu ned mod 
jorden og hans hænder var udstrakt 
som i velsignelse. 
 
Så kom der en livsforandrende tanke 
til ham: ”hvis du ønsker at se Kristi 
ansigt, skal du ydmyge dig, komme 
ned på knæ, - og derefter se op” 
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 Silverline 
Er du ikke på arbejdsmarkedet mere er 
der alligevel brug for dig! 
 

Brug for dig, til at bede for personalet i Social- og 
Sundhedssektoren. 
Brug for dig, til at gå bedevandring, når du allige-
vel går til sygehuset eller ældrecentret, på besøg 
eller fordi du er indkaldt. 
Brug for dig, når du får besøg af hjemmeplejen i 
dit hjem. 
Brug for dig til at bede for pædagogerne, der går i 
parken med børnene. Til at bede for bygningerne, 
hvor mennesker får omsorg – hjælp fra andre. 
Brug for dig……... 
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Fortælling fra det virkelige liv. Fortalt af en nydansker til Inga Helver. 
 
Jeg er født i Iran af muslimske forældre. Min far blev kristen, da jeg 
var 8 år gammel, og min mor var rettroende muslim stadigvæk. En 
person fra min fars familie var også blevet kristen, men forsvandt på 
mystisk vis. Vi blev meget urolige over det og senere blev vi klar over, 
at han var slået ihjel, fordi han var blevet kristen. Vi kunne ikke finde 
hans lig, så han kunne blive begravet. Min far turde ikke blive i Iran 
efter det og sagde det til min mor, der ikke ville svigte sit land og sin 
tro. Far ville tage mig med ud af landet og det fik min mor til at ville 
rejse med.  
 
Grækenland blev målet og vi fik en lejlighed, der var alt for dyr til vi 
kunne betale, men præsten i vores kristne kirke lod os bo hos sig. Folk 
kunne komme og få mad i kirken, der var en dame, der sørgede for 
det, men hun skulle rejse og min mor fik det arbejde og mine forældre 
blev der i 4 år. Min mor og jeg blev kristne og døbt der!  
 
Vi ville gerne til Danmark og min far betalte for vores flybilletter til en 
person, der ville hjælpe os. Han kom tilbage med billet til mig, men 
sagde der ikke var til mine forældre før senere. Jeg fik lov til at følges 
med en familie til Danmark, der fortalte mig at mine forældre ville 
komme med næste fly. Jeg var 11 år gammel og havde ikke rigtig gået 
i skole de sidste 3 år.  Mine forældre kom ikke med næste fly. Faktisk 
gik der 2 år inden de kom, sammen med min lillebror, der var blevet 
født i Grækenland. Jeg var på forskellige asylcentre for uledsagede 
børn, men er nu forenet med mine familie, der har fået opholdstilladel-
se i Danmark. Vi kommer i en kirke, hvor de taler vores sprog. Vi går i 
skole og lærer dansk og mine forældre arbejder på forskellige praktik-
steder. Vi har en god lejlighed at bo i. 
 
Vi takker alle Gud meget, fordi vi må være i Danmark og have det 
godt, men det er en sorg ikke at kunne komme tilbage til sit eget  
land. Vi kan rejse til alle lande i vesten, men vores pas gælder ikke til 
det land, hvor vi er født. 
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Saline og trosflag 
 

Tænk på en æggemad! 
 

Tænk på en æggemad med for lidt salt 
 

Tænk på en æggemad med for meget salt. 
 

Tænk på en æggemad, med lige det rigtige drys salt. 
 

Jordens salt! Hvordan deler jeg min tro i hverdagen på 
en naturlig måde? 
 

Jeres tale skal altid være venlig, krydret 
med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.                    
Kolossenserbrevet kapitel 4:6 

Faktabox: Saline er et internationalt koncept omkring at dele tro, at være salt i ver-
den. Trosflag et dansk ord for at være synlig som troende i sit job - som det danske 
kongeskib, som synliggør sit tilhørsforhold med korsflaget. 



10  

 

Kalenderen: 
21. til 26. september verdensbedekonference i Wales.  
 
Lørdag d. 17. oktober 2015 Temadag i Kjellerup, Hørup Kirkecenter. 
Kl. 14 til 17 tema: ”Candle of Compassion”. Om aftenen: Fortælling fra 
konferencen i Wales (se herover) i ord og billeder. 
 
SundhedsSektorSøndag bliver på Lukasdagen den 18. oktober.  
Bønnen sendes på mail og kan gives til jeres præster, der evt. vil bede den. 
 

Prayerweek i uge 2 i 2016 bliver i Frankrig 

Boganmeldelser: 
 
I ER JORDENS SALT   
af Anette Holt Larsen. 
Kaldet til at leve et indflydelsesrigt liv i hverdagen. 
 
KÆRLIGHEDEN  G Ø R NOGET! 
af Bob Goff 
Opdag et hemmeligt og utroligt liv i en almindelig ver-
den. 
 
Mama Heidi - Afrikas Moder Teresa 
af Henri Nissen 
”Du må se de fattige med Jesu øjne” - Heidi Baker 

Kender du Bedehus Danmark? 
Læs på hjemmesiden og hent inspiration. 
Det er tværkirkelig bøn for Danmark. 
 
Den 2. fredag i hver måned fra kl. 
04.00 til midnat er KriSoS’ bedetid i 
bedehus.dk. Har du lyst til at være med, 
kan du kontakte Inga Helver. www.bedehus.dk 
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 KriSoS - infoside 

Ledelsen: 
 

Formand: Inger  Ebbesen 

Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk 

Kasserer: Jes Frost, Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, jes@kr isos.dk 

 

Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver  
Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf. + 45 20 76 30 37, inga@krisos.dk 

 

Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen 

Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52, kai@krisos.dk 

 

Ledergruppemedlem: Erna Frost 

Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk 

Saline nøgleperson: Britta Eckhardt: br itta-eckhardt@mail.dk 
 

Dansk og nordisk bedekoordinator og  

HCFI kontaktperson for Norden: Inga Helver  inga@kr isos.dk 

 

Øvrige: 
 

HCFI, Healthcare Christian Fellowship International: 
KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over. 

I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, 

som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social– og sundhedspersonale. 
 

Webmaster www.krisos.dk: Jes Frost, jes@kr isos.dk 

 

Layout af blad og materialer: Else Mar ie Chr istensen, em@ddv36.dk 

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling. 

Hvem er KriSoS? 
KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke 

kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren. 
 

KriSoS har som mål 

• at styrke det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren 

• at samle kristne inden for social– og sundhedssektoren til at bede 

• at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket 

• gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og 

sundhedssektoren 

 

KriSoS er stiftet i 1994. 
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KriSoS har brug for din støtte: 
 

 

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150,00 om året. 
Beløbet kan indbetales på  bankkonto 1551-0016204641 eller giro 
01-16204641. Husk at skrive navn, adresse og om det er kontin-
gent og/eller gave 
Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. Vær med til at 
støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK 
for hver en gave, vi måtte modtage.  
Tak for respons på KriSoS arbejde. 
 

Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden: 
Bank 9570 – 06139450 eller giro 613 9450. Man skal mrk. indbe-
talingen ”KriSoS”, samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR. 

 

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde 

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og 

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. december 2015.          
Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt. 
 

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre. 

W W W . K R I S O S . D K 

”Flere mennesker har daglig kontakt 

til Social og Sundhedssektoren end 

til kirkerne”. Sagt af Francis Grim, stifter af 
HCFI, Healthcare Christian Fellowship Internatio-
nal, som KriSoS er medlem af. 

det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren 

 Fra konferencen i 
Norge (læs s. 3 
og 4). Bønnevan-
dring til venstre 
og velkomstbuket 
til højre. 


