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

 

 
Find KriSoS på facebook, søgeord krisos. 
 

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

Forsiden af dette blad: Billeder fra Sri Lanka ifm. Inger Ebbesen 
og Inga Helvers rejse til bedekonference i HCFI i oktober 2017. 

Herre, gør mig til redskab 
for din fred. 
Lad mig bringe kærlighed, 
hvor hadet råder. 
Lad mig bringe tilgivelse, 
hvor uret er begået. 
Lad mig skabe enighed, 
hvor uenighed råder. 
Lad mig bringe tro, 
hvor tvivlen råder. 
Lad mig bringe glæde, 
hvor sorg og bedrøvelse rå-
der. 
 
Lad mig ikke så meget søge 
at blive trøstet 
som at trøste. 
Ikke så meget at blive for-
stået 
som at forstå. 
Ikke så meget at blive elsket 
som at elske. 

For det er 
ved at give, 
at man får. 
Det er ved 
at glemme 
sig selv, 
at man fin-
der sig 
selv. 
Det er ved 
at tilgive 
andre, 
at man får tilgivelse. 
Det er ved at dø, 
at man opstår til evigt liv. 
 
Bøn af Frans af Assisi, som 
levede i 1181 til 1226. Læs 
om hans liv her: 
www.kristendom.dk/troens-
hovedpersoner/frans-af-
assisi-1181-1226. 

Gør mig til redskab for din fred 
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Formanden for KriSoS har ordet: 

 Vel hjemkommen 
med hjertet fuld af 
taknemmelighed fra 
en fantastisk bede-
uge på Sri Lanka, 
har jeg et stort be-
deemne på hjerte. 
Jeg læser 2.Samuel 
iflg bibellæseplanen 
og bliver meget in-

spireret af Kong David og hans 
adfærd. Han lovpriser Gud; ja, 
han danser foran den hjemven-
dende sejrende hær, så hans ko-
ne skammer sig over ham, fordi 
han vil vise sin glæde og respekt 
til den Gud, der er gået med 
ham, har salvet ham til konge og 
givet ham og Israel sejrene. Den 
adfærd kunne jeg/vi lære af. Det 
ville bare være så vidunderligt, 
hvis vi kunne vise Guds storhed, 
magt og vælde i vores adfærd. 
Det fører mig tilbage til Sri Lanka, 
hvor vi ca.150 fra 50 forskellige 
nationer lovsang af fuld kraft 
morgen, formiddag, eftermiddag 
og aften. Vi sang så højt, at de 
kulturelle trommedansere neden-
under, der underholdt turisterne 
en aften for fuld drøn, blev helt 
overdøvet, det var rigtig godt. 
Jeff Dyas fra England, overordnet 
koordinator for bedeugen, bød os 
velkomne mandag aften med or-
dene: Hvad du forventer, be-
stemmer, hvad du beder om og 
det du spørger efter, bestemmer 
hvad du får. 
Vise ord. Efterfølgende hørte vi 
om Esther fra Esthers Bog: Hun 
er den eneste, der er på det sted, 
til dèn tid og hun er den eneste, 
der kan tale for sit folk i den ak-
tuelle situation; fordi kun hun for-
står deres tanker og følelser, og 
samtidig kender vejen til kejse-

rens ører. Det talte stærkt til mit 
bedende jeg. 
Kun vi, der er eller har været an-
sat i social- og sundhedssektoren 
véd hvor hårdt arbejdet er, hvor 
ofte vores kræfter ikke slår til; i 
det, så udtalt, spareramte sund-
hedsvæsen. Derfor er vi så me-
get mere forpligtigede til at bede 
for situationen, råbe op på de 
svages vegne især de ufødte 
børn, de syges og døendes. Vær 
særligt med - alle I medlemmer, 
der ikke arbejder mere og er vo-
res Silverline. Vi kan f.eks. gøre 
det hver gang vi er i kontakt 
med sundhedsvæsnet, for der er 
brug for os og vor bøn. Tænk om 
vi kunne lave en bedekæde for 
og med hinanden på tværs af 
landet. 
Dagen startede hver dag kl.6 
med 1-1½times lovsang og stille 
bøn. Hvad ønskede Gud af os? 
Efter morgenmaden igen lovsang 
og så undervisning ved dr. 
Rhiannon Lloyd fra Wales, læge 
og psykiater, som arbejder med 
forsoning mellem mennesker på 
bibelsk grundlag, heling af natio-
ner i smerte, og har set hvordan 
Jesus arbejder gennem hendes 
workshops. Det har hun arbejdet 
med siden 1992 bl.a. i Rhwanda. 
Hvis I kan læse engelsk, er der 
en hjemmeside: healingthenati-
ons.co.uk, hvor man kan læse 
mere om arbejdet.  
Undervisningen handlede bl.a. 
om: Kærlighed, enhed, fælles-
skab, ingen frygt iblandt dem: 
Enhed i forskellighed, den 
samme kærlighed som Gud altid 
ønsker at dele med os. Treenig-
heden er en model for det per-

Fortsættes s. 10 
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En hilsen fra Nordisk koordinator i HCFI: 

Det var i Sydafrika for over 20 år 
siden jeg mødte hende. Skønhe-
den fra Sri Lanka, der var meget 
tynd og eftertænksom. Jeg 
spurgte, hvad hun gik og tænkte 
så dybsindigt over og fik et svar 
jeg ikke lige havde ventet: ”Jeg 
tænker på om jeg er parat til at 
dø for Jesus”, svarede hun. 
Jeg er lige blevet færdig med at 
læse bogen: De DRÆBER KRIST-
NE - skrevet af Tom Doyle. For-
lag: ProRex 
Om den systematiske udryddelse 
af kristne i Mellemøsten. Om 
muslimernes had til de kristne, 
der får dem til at forfølge og slå 
ihjel. Det er uhyggelig læsning 
og spørgsmålet som jeg hørte i 
Sydafrika, og også selv har 
tænkt gennem mit liv, bliver 
voldsomt aktuelt, at finde svaret 
på. 
Paulus, der var den største for-
følger af de første kristne, blev 
efter sin omvendelse, den største 
forkynder, der gennem Ny testa-
mente giver os mange gode ord 
med på vejen! 
Han siger i Hebræerbrevet 13:3: 
”Husk på dem, der er i fangen-
skab som om I var deres med-
fanger, og på dem, der mishand-
les, så sandt som I også selv har 
en krop”. Vi er deres familie! 
Tom Doyle giver en opfordring 
på de sidste sider af bogen til en 

gang for alle, at få fundet svaret 
på de to spørgsmål: Er jeg parat 
til at lide for Jesus og Er jeg parat 
til at dø for Jesus? 
Hvis du af hjertet kan svare ja til 
de to spørgsmål, vil det gøre en 
fundamental forskel i dit liv som 
troende. Det forandrer alting! 
Gennem mit arbejde med flygt-
ninge møder jeg mange skæbner 
og jeg glemmer ikke deres lidel-
ser. Jeg kan måske ikke gøre så 
meget, og ingen får det bedre af 
at jeg får det dårligt, men jeg kan 
huske dem i forbøn. Det er det 
ønske Åbne Døres medarbejdere 
får med sig på spørgsmålet om, 
hvad vi kan gøre for dem. Bed for 
os siger de, så kan vi holde lidel-
serne ud.  
8thirty8. Din forbøn er afgøren-
de vigtig. Måske du har brug for 
hjælp til at blive husket på det? 
Du kan sætte alarmen på telefon 
til 8.38. Når alarmen lyder kan du 
bede for dem, der på grund af 
deres tro på Kristus sidder i 
fængsel eller er i fare. Hvis du vil 
bede konkret kan du bruge Åbne 
Døres bedekalender, der har em-
ner til hver dag eller gå ind på 
facebooksiden 8thirty8 og se, 
hvad der er aktuelt denne dag. 
Denne forbønsbevægelse er op-
stået i Jerusalem under et af Ha-
mas raketangreb og efter frygteli-

Fortsættes s. 10 
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Dagens by på bedehus.dk 
Endelig – langt om længe – er 
jeg kommet i træk med at starte 
dagen med at se, hvilken by der 
er fokus på denne dag via Bede-
hus Danmark. 
Det synes jeg er både spænden-
de og givende. Vi kommer godt 
rundt i landet, både store og 
mindre byer. Nogle godt kendte 
andre mindre kendte. Tak for det 
arbejde, der bliver gjort med at 
finde oplysninger om de forskelli-
ge byer.  
Jeg vil gerne anbefale det til an-
dre, man tænker på byen i løbet 

af dagen og ekstra, når det er en 
by man har tilknytning til. 
Vi kan som medlemmer af KriSoS 
bede med fokus på Social- og 
Sundheds sektoren i de enkelte 
byer.  
Jeg håber mange vil være med 
på www.bedehus.dk - i nederste 
halvdel af forsiden findes dagens 
by! 
 
Tak, at vi er med i Bedehus Dan-
mark. 
Erna Frost/KriSoS 

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 

Nord og syd mødes - Inga Hel-
ver, DK, en kvinde fra Sydafrika 
og Inger Ebbesen, DK. 

Den nordiske delegation fra 
HCFI/KriSoS på bedekonferencen 
på Sri Lanka. 
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Tvang i samvittighedsspørgsmål 

”I dag, onsdag er der hele 3 ind-
læg på debatsiden om Mogens 
Jensens forslag om, at præster 
skal tvinges til at vie homoseksu-
elle.  
 
For mig er det vigtigt at få sagt, 
at det ingen mening giver at tale 
om tvang og ægteskab i samme 
sætning. 
 
På samme måde som vi ikke bry-
der os om at tale om tvungne/
arrangerede ægteskaber, giver 
det heller ikke mening at tale om 
tvang til at vie nogen. 
 
Der er ikke tvang for præster til 
at vie fraskilte, det er op til præ-
sten selv, og sådan må det også 
være, når det gælder homosek-
suelle. Ikke at jeg på nogen må-
de er enig med den holdning, 
hverken til de fraskilte eller til de 
homoseksuelle. 
 
Da vi i sin tid fik adgang til fri 
abort blev læger og øvrigt sund-
hedspersonale, der deltog i en 
sådan, frit stillet med hensyn til 
deres medvirken, idet man anså 
det for vigtigt, at man kunne føl-
ge sin samvittighed. Det er efter-
hånden gået i glemmebogen, da 
stort set alt sundhedspersonale 
medvirker i disse indgreb i dag.  
Sundhedspersonalet er langt 
overvejende aflønnet af skatte-

borgernes penge, så også på det-
te plan kan vi sammenligne de to 
forhold: tvang ved vielse af ho-
moseksuelle og medvirken ved 
abort.  
 
Jeg er som tidligere nævnt ikke 
enig i holdningen til ikke at ville 
vie fraskilte eller ville medvirke 
ved aborter (har udover mit ar-
bejde som lærer været sygeple-
jeelev og derfor også skulle tage 
stilling til dette) og derfor heller 
ikke til tvungen vielse af homo-
seksuelle, men det betyder ikke, 
at jeg vil tvinge alle andre til at 
have den samme holdning, som 
jeg selv. Frihed for Loke såvel 
som for Tor! 
 
Tvang er aldrig vejen frem, og 
hvis jeg selv gerne vil vælge frit, 
må det nødvendigvis betyde, at 
jeg giver andre den samme mu-
lighed.” 
 
Grethe Rönnow 
Egerup, 
lærer, 
Bakke- 
svinget 
18, 
Tulstrup, 
3400 Hillerød, 
20826315. 

Inga har fundet og fået tilladelse af skribenten til at vi bringer neden-
stående læserbrev. Det har været bragt i KD d. 14/7-17. 
Inga introducerer: Nedenstående læserindlæg er relevant, for nu, 
hvor den nye lov om passiv dødshjælp vedtages, bliver det vigtigt at 
vi bevarer Samvittighedsfriheden i Danmark. 
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Tak alle mine venner, der har 
fulgt med på rejsen til Sri Lanka i 
bøn og tanke. 
Det var en speciel oplevelse, at 
flyve over de lande, hvorfra så 
mange af mine nye venner kom-
mer: Tyrkiet, Iraq, Iran, Kurdi-
stan, Ukraine bl. a. 
Vi var ca. 150 KriSoS personer 
samlet fra 50 lande fra alle 5 
kontinenter. 
Tema for bedekonferencen var: 
«The cry of the suffering 
church». Jeg havde et oplæg om 
flygtningesituationen og fortalte 
personligt fra mit arbejde med 
flygtninge i Danmark og formu-
lerede bedemner. Der var mange 
andre emner og bedeemner på 
programmet i vores 4 dages 
Global Prayer Summit. 
Vi - Inger og jeg - fik også set 
forskellige steder på øen, der 
kaldes Perlen i det indiske ocean, 

En lille rejseberetning fra Inga 

idet vi havde en uges ferierejse 
forud for konferencen. 
Det er samlet set oplevelser, der 
flytter ind i hjertet! 
Vi har det godt i Danmark! 
Lad os huske at være taknemme-
lige og takke Gud, samtidig med 
bøn og hjælp til mennesker, der 
lever i ufrivillige situationer. 
Det var også en glæde, at mødes 
med gamle kendinge......vi er 
nogle få tilbage, der mødtes før-
ste gang i Exeter i 1990... 
Jeg er meget taknemmelig for de 
16 dage på Sri Lanka. Det var en 
stærk oplevelse, der nu skal for-
døjes i efterårsferien + ! 
Thank you all....... 
Love and blessings. 
Inga. 
Jesus is the light of the world. 
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 Bedegruppe i Frederikshavn 

Hvordan kom vi i gang? 
 
Ideen om bedegruppe blev drøf-
tet på et møde på Hotel Nyborg 
Strand, hvor baptistpræst Anne-
Marie Winther og jeg deltog. Det 
var et årsmøde i 2012 for SMF, 
som står for Sundhedspersona-
lets Missionsfællesskab. 
 
Vi talte om, hvordan vi kunne 
udbrede bede fællesskaber på 
tværs af de forskellige kristne 
retninger i stedet for at sidde 
hver for sig i mindre grupper. 
 
I begyndelsen mødtes vi i Bap-
tistkirken i Frederikshavn 1 gang 
om måneden. Vi tog udgangs-
punkt i KriSoS bønneforslag . Vi 
var 6 til 7 mennesker fra Frel-
sens Hær, Baptistkirken og Fol-
kekirken. Efter kort tid ophørte 
Anne- Marie Winther, da hun fik 
et nyt pastorat i en anden by og 
jeg fortsatte som koordinator. 
 
Vores møder er af 1,5 times va-
righed, hvoraf den sidste halve 
time er til en kop kaffe og snak 
om fælles interesser, møder, vi 
har deltaget i og andre oplevel-
ser. 
 
Hvordan går det så nu?  
 
Vi har prøvet på flere måder at 
interessere andre for fælles bøn 
og forbøn ved at fortælle om 
gruppen og ved mindre opslag i 
nogle kirker. Vi har mistet enkel-
te på grund af sygdom og flyt-
ning, men også fået et nyt med-

lem, så nu er vi 4. Vi mødes pri-
vat på skift hos hinanden, repræ-
sentanter for Baptistkirken og fra 
Folkekirken. 
 
Det er et meget åbent møde, 
hvor enhver kan komme med in-
put, foreslå en salme eller et tak-
keemne. Vi starter gerne med en 
salme, måske med tilknytning til 
årstiden eller relevant i forhold til 
et kristent tema. 
 
En af os har fundet en tekst og i 
det hele taget går oplæsning på 
skift mellem os. Det samme gæl-
der takkeemner. 
 
Vi tager oftest udgangspunkt i 
materialet fra KriSoS, men har 
mange personlige emner og for-
bøn for de mennesker, der ligger 
den enkelte på sinde. Afslut-
ningssalmen er blevet en traditi-
on: ”Herren være med dig, hvor 
du går”. 
 
For mig personligt har det været 
en omvæltning at bede højt sam-
men andre, der var nogle hurdler 
at overvinde. Selvom jeg længe 
har troet på, at Gud hører bøn, 
så er den åbne bøn sammen med 
de andre blevet så givende og 
væsentlig at den fred og tilgivel-
se, jeg modtager, bliver i mit 
sind i lang tid efter. 
 
Jeg vil gerne slutte med at takke 
for det store arbejde, som KriSoS 
gør. 

Kirsten Skrubbeltrang. 
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Hvis du har en personlig beretning 
om et sted i hverdagen, hvor du 
måske fik plantet trosflag eller ville 
ønske du kunne gøre det, og som 
du tænker andre kunne inspireres 
af, så send den gerne tekst om det 
til Else Marie Christensen, 
em@ddv36.dk. 
 
Nyt om Saline: 
Fremover kan alle få fjernun-

dervisning i Saline-konceptet 

på www.ihsglobal.org. 

 

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. 
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 Kalenderen: 
10. til 14. januar 2018: Europæisk bedeuge i Norge. 
 
21. april: KriSoS-konference og generalforsamling i Jægerspris. 

fekte menneskelige fællesskab. 
Enhver etnisk gruppe skal reflek-
tere Guds kærlighed og kærlig-
heden fra evigheden. Frygt og 
fordomme skaber konflikter, som 
begynder i sindet. Fordomme er 
en dom som rettes mod en hel 
gruppe. Vi lærer vores fordomme 
mange steder fra. Fordomme er 
meget destruktive og er begyn-
delsen på alle krige og adskillel-
ser. Gud tilbød mig en ny identi-
tet. 1.Pet.2.9. 
Hver dag med dr. Rhinannon bød 
på ny lærdom og tilgivelse på 
mange fronter. 
Efter kaffepausen var dr. Boey 
Mee Leng fra Singapore på podi-
et og satte ord på den lidende 
kirke. Hun sagde, at vi må være 

forpligtede på et bibelsk ver-
denssyn, at en af de største farer 
for kirken er sekularismen. At vi 
må stoppe med at ha’ idoler, 
men ha’ kærlighed til alle vi mø-
der. At sundhedsvæsnets ansatte 
er et meget stolt folk og at vi 
skal lære at være mere ydmyge, 
lytte og tjene mennesker med al 
vores viden.  
Eftermiddagene var bøn for de 
lidende kirker i Kina, Indien, In-
donesien, Malaysia, Myanmar, 
Pakistan, SriLanka, Afrika m.fl. 
Jeg ser frem til at flere vil være 
med til at bede og synge.  
Guds velsignelse over Jer. 

Inger Ebbesen 

Fortsat fra s. 3: 

ge beretninger om, hvad de krist-
ne i Mellemøsten var udsat for. 
Gud beroligede Tom Doyle ved at 
kalde ham til bøn og til at læse 
Romerbrevet 8:38-39, hvis ind-
hold du kan finde i din Bibel og 
takke for, da de fortæller at IN-
TET kan skille os fra Guds kærlig-
hed. Bed både for dem, der for-
følges og dem, der forfølger. – 

Klokken er 8.38 to gange i døg-
net! 
 

Vores bønner kan nå, hvor vi ik-
ke kan…  

der er ingen grænser, ingen 
fængselsmure,  

ingen døre, der er lukket for os, 
når vi beder!”            

Inga Helver           

Fortsat fra s. 4: 
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 KriSoS - infoside 

Ledelsen: 
 

Formand: Inger Ebbesen 

Valmuemarken 17, 5260 Odense S, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk 

 

Kasserer: Jes Frost, Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, jes@krisos.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: britta-eckhardt@mail.dk 

 

Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden: 
Inga Helver inga@krisos.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@krisos.dk 

 

Layout af blad og materialer: Else Marie Christensen, 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 kri-
sten 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. februar 2018.          
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 20. januar 2018. 
 

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 

Gud lover os i sin 
Trofasthed ”en evig 
sommer hos vor Gud” 

Inger og Inga besøgte på Sri Lanka disse kvinder på en batikfabrik 


