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Find KriSoS på facebook, søgeord krisos. 
 

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

Forsiden af dette blad: Dokumentet, som stadfæstede KriSoS 

som en del af det internationale HCFI. Læs mere s. 4. 

Taknemlighed en aften i november 
 
Tak for at ha et sted i denne verden 
Hvor jeg har foden under eget bord 
Et sted hvor ingen andre de bestemmer 
Et sted med ro og fred og ingen ord 
Et sted med kunst og kitch og kram og kaffe 
Hvor der er køkken, stole, lys og vand  
Et sted hvor man ka sidde lisså stille 
og tænke frit og spise dét man kan 
 
Et sted hvor børn og børnebørn er trygge 
hvor ingen vil slå mig og dem ihjel 
Et sted med brændeovn og havedøre 
hvor jeg kan gå og være helt mig selv 
Et vindue jeg kan åbne ud mod verden 
En udsigt mod en mark og havens træer 
En indsigt i hvor stjernegodt jeg lever 
så soleklart hvor meget det er værd 
 
Så tak for det og for så meget andet 
fra mig en enkelt verdensborger her 
på vejen blandt så mange andre mensker 
som mangler dét jeg har og meget mer' 
Man siger modgang modner og gør voksen 
Derfor er mange modnere end jeg 
det si'r jeg ydmygt mens min undren vokser 
fordi jeg véd, de ku ha været mig! 
 
Jeanette Munksbøl 2015 
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Formanden for KriSoS har ordet: 

 Det nye år er i 
gang og vi er vel 
hjem igen fra en 
dejlig bedeuge i 
Norge. Årets te-
ma: ”Som Faderen 
har udsendt mig, 
sender jeg også 
Jer” var underlag 
for undervisning 

og bøn.  
Vi var 28 fra 11 forskellige lande 
og startede som vanligt med en 
dag i stilhed, bøn og faste. Det er 
givende at få lov til at komme ind 
i Jesu samtalerum og høre, hvor-
dan det er at være kristen rundt 
omkring i verden. Meget aktuelt 
blev Åbne Døres verdensliste, 
over de lande hvor kristne er 
mest forfulgte, offentliggjort den 
dag vi begyndte bedeugen. Vi 
kunne læse i avisen, at Helen 
Burhane fra Eritrea, den kristne 
fængslede gospelsanger som vi 
havde læst om i bedeguiden, var 
med på Christiansborg og nu læ-
ser teologi i Danmark. Efter 3års 
fangenskab i en container med 
daglig tortur var hun blevet løs-
ladt og sendt hjem for at dø. Det 
gav tak for bønnesvar blandt del-
tagerne, som kendte historien. 
Skræmmende, hvor svært det 
kan være at være kristen selv i 
et land hvor næsten ½delen af 
befolkningen er kristne; majori-
teten er muslimer. Helen hører til 
de evangelikale og hovedparten 
er ortodokse. Måske derfor at 
denne forfølgelse får lov at fore-
gå.  
Vi hørte meget om at være vid-
ner i vores hverdag. At nå men-
nesker med evangeliet. HCF har 
jo et mål om, at der skal være en 
million vidner i 2020. Nu blev vi 

dog bekendt med, at vi ikke skal 
gå rundt og skrive i mandtal, 
men at det handlede mere om, 
hvor mange vi selv kunne regne 
med. Til morgen læste jeg så i 
Trompet Call om et møde, de 
havde holdt i Sydafrika i HCF, 
hvor de arbejdede med, hvordan 
de kunne blive mere synlige i 
lokalsamfundet. Det er jeg også 
blevet konfronteret med i Dan-
mark og så slog det mig: Hospi-
talerne går for at være byens 
største bedehuse og så tænkte 
jeg: Tænk, hvis vi kunne se det 
på dem, alle de, der ber. En lille 
hvid dråbe på blusen, en pin, alt-
så en lille nål, der signalerer ”jeg 
ber”. Tænk, hvis vi kunne gå 
rundt og dele dem ud med tilbud 
om, at bede for dem, der takker 
ja - dem vi møder. Igen og igen 
fremgår det, at mennesket til-
kendegiver, at det er dejligt at 
blive bedt for. 
I forbindelse med strategi og 
konsensusplan kom det jo igen 
frem, at vi skulle lave, være med 
i ”medical outreaches”- der bedst 
oversættes som bibelsk baseret 
lægehjælp eller sundhedstilbud 
til de svageste i vores samfund. 
Det har altid været svært at se 
denne opgave med KriSoS øjne, 
da vores ressourcer er små. Men 
på direkte spørgsmål til den eu-
ropæiske ledelse var svaret: Det 
arbejde som Inga Helver med 
flere gør blandt flygtninge i Dan-
mark, det er også ”medical ou-
treaches”. Eller når vi er med i 
suppekøkkener til hjemløse eller 
andet arbejde blandt dem. Gode 
ideer til outreaches blandt unge 
mennesker vil jeg gerne efterly-
se. Hvordan kan vi få dem med i 

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

Silverline 
Jeg fik et dejligt julebrev fra et af 
vore mangeårige medlemmer 
igen i år og hun skrev, at hun 
gerne ville se mig og høre om, 
hvordan det går i KriSoS, da hun 
ikke mere havde kræfter til at 
komme ud og komme til møder. 
Jeg ringede til hende og ønskede 
glædelig jul og vi aftalte, at jeg 
skulle komme en dag i det nye 
år. Ringede også til en anden 
ældre dame, der spurgte om vi 
ikke skulle ses snart og jeg fik 
den ide, at vi kunne tage hen til 
den førstnævnte og holde et mø-
de. 
En kristen dame fra min kirke 
kunne tænke sig at komme med, 
så vi fik aftalt et møde, Silverli-
nemøde, den 9. januar 2018 og 
jeg ved ikke, hvem af os, der 
glædede sig mest til den dag? 
Så sker der det, at den 8. om 
aftenen bliver jeg ringet op af en 
pårørende til damen vi skal besø-
ge og fik at vide hun var død!                                                                                
Først blev jeg meget ked af det, 
men så fandt jeg trøst i at både 
hun og vi havde haft forventnin-
gens glæde og jeg aftalte med 
de andre to, at vi holdt møde al-
ligevel. 
Det blev meget velsignet, selv 
om det blev anderledes, end vi 
havde regnet med. 

Jeg vil gerne inspirere til at holde 
Silverlinemøder. 
Det er dejligt at kunne mødes med 
gamle kolleger eller bare andre 
erfarne, der kender arbejdslivet i 
Social- og Sundhedssektoren, eller 
har deres gang der, enten som 
besøgende eller patient. 
Bed om Guds rige må komme på 
hospitaler, plejehjem og centre og 
for de steder hvor børn er under 
medarbejder indflydelse. Bed om 
Guds vilje må ske. Bed for danske 
hjem. 
Når dronningen beder: Gud bevare 
Danmark, så lad os også stemme i 
med et amen til det og bede for 

vores 
lands 
mange 
hjem og 
arbejds-
pladser. 
Uddannel-
se og op-
drag. 

/Inga 
Helver 

 
På foto: 
Inger, en 
af KriSoS’ 
”Silver-
linere” 
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Rubinjubilæum ! 

Maleri, som er malet af Engela til Francis 

Grim, der solgte reproduktioner. 

Gennem det fik han økonomi til at kunne 

rejse rundt i verden og dele visionen og 

starte HCFI i næsten 100 lande. 

Den 9. april 1978 blev KriSoS 
optaget i HCFI, så i 40 år har vi 
været med i det 
internationale ar-
bejde, der blev 
startet af Francis 
Grim i 1936, hvor 
han blev klar over, 
at flere mennesker 
går ind gennem 
hospitalets porte 
end gennem kirker-
nes døre. Francis 
Grim kom til Dan-
mark i 1957 og Kri-
stent Hospital Fæl-
lesskab blev star-
tet. Arbejdet gik på 
vågeblus fra 1990 
til -94 og efter den 

nye struktur i Sundhedssektoren 
blev navnet ændret til KriSoS, 

der også omfat-
ter Socialsekto-
ren. 
Målsætningen er 
stadig den sam-
me. Jesus siger: 
”at som Faderen 
har sendt mig 
sender jeg jer” 
Johs 20:21 
Kristent persona-
le i Social og 
Sundhedssekto-
ren er lys og salt 
i deres arbejde 
og på deres ar-
bejdsplads. 

GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i KriSoS  

lørdag den 21. april kl. 17.30. 

i Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630  Jægerspris 

Dagsorden iflg. vedtægterne. Vedtægterne kan findes på www.krisos.dk 
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     KriSoS konference lørda

Vi kommer ikke udenom, at vores moder-
ne livsstil er hård ved kroppen og psyken. 
Flere går ned med 
stress eller oplever 
perioder med de-
pression, men hvad 
kan vi gøre for at 
styrke andre og ta-
ge bedre vare på os 
selv? 

På dette kursus vil 
du lære om frustra-
tioner, velvære, de 
sundeste folk på jorden, mad, søvn og 
hvad stress gør ved ens krop og sind. 

Kurset er for alle som gerne vil blive lidt 
sundere og hjælpe andre på vej til større 
velvære. 

Underviser bliver Arno Steen Andreasen, 
som er uddannet Ernæringsterapeut og 
Logoterapeut. Han har ledet en ernærings
– og psykoterapiklinik, samt været præst 
og direktør for NGOer i over 20 år. Han er 
medlem af Frelsens Hærs arbejdsgruppe 
for stress og velvære. 

Kulturhuset Rejsestalden 
Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris 

Andreas Flensted-Jensen er klassisk koncert
pianist. Han er fra Hillerød, er uddannet i mu-
sikvidenskab og leder til dagligt musikken i en 
kirke i Hillerød. Han har turneret i ind
land som pianist, hovedsageligt i forbindelse 
med forskellige duoer og trioer. Han virker des-
uden som komponist og arra
bejdet som professionel musiker i 10 år og har 
udgivet en del CD’er. 
Reg Downey er sanger, fra Canada og er gift 
med en dansker. De har boet i 14 år i Canada, 
men Reg følte, at Gud kaldte dem tilbage til Danmark for 
og nu har han og Andreas gen
gyndte helt tilbage i 1998, da de første 

Andreas og Reg har gennem å
Tyskland, Schweitz, Letland, N
den nuværende konstellation de sidste 3 år. 
Bridge – A Collection Of Songs
Christmas – A Son Is Given.
Til deres koncerter synger de b
(Denne omtale er lavet udfra a
YouTube.com/RegAndreas -

9.30: Registrering og ”kom til stede kaffe
 
10.00 – 14.00: Stress, udbræ
Underviser Arno Steen Andreasen, København
Frokostpause og forfriskninger undervejs.

14.30 – 15.30: Kaffe. 
Lis Askholm, Eden ministry fo
der er solgt som sexslaver i A
unikke smykker til fordel for arbejdet
 
16.00 - 17.00: KONCERT med Reg og Andreas. 
 
17.30 – ca.18.30: KriSoS Generalforsamling
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 KriSoS konference lørdag d. 21. april 

Jensen er klassisk koncert-
pianist. Han er fra Hillerød, er uddannet i mu-
sikvidenskab og leder til dagligt musikken i en 
kirke i Hillerød. Han har turneret i ind- og ud-
land som pianist, hovedsageligt i forbindelse 
med forskellige duoer og trioer. Han virker des-

angør. Han har ar-
bejdet som professionel musiker i 10 år og har 

Reg Downey er sanger, fra Canada og er gift 
med en dansker. De har boet i 14 år i Canada, 
men Reg følte, at Gud kaldte dem tilbage til Danmark for nogle år siden, 
og nu har han og Andreas genoptaget deres samarbejde, som faktisk be-
gyndte helt tilbage i 1998, da de første gang spillede sammen. 

Andreas og Reg har gennem årene spillet i Canada, England, Sverige, 
Tyskland, Schweitz, Letland, Norge og Færøerne. De har spillet sammen i 
den nuværende konstellation de sidste 3 år. I 2016 udgav de cd’en: 

A Collection Of Songs From The Heart. Og i 2017 julecd’en: 
A Son Is Given. 

Til deres koncerter synger de begge, og Andreas spiller klaver. 
(Denne omtale er lavet udfra artikel i Udfordringen, 2. nov. 2017) 

 Hjemmeside: www.RegAndreas.com 

kom til stede kaffe”   

Stress, udbrændthed, angst og depression  
Underviser Arno Steen Andreasen, København 
Frokostpause og forfriskninger undervejs. 

 

, Eden ministry fortæller om arbejdet blandt kvinder, 
der er solgt som sexslaver i Asien, og sælger deres smukke og helt 
unikke smykker til fordel for arbejdet. 

KONCERT med Reg og Andreas. Pris 100,- kr. 

ca.18.30: KriSoS Generalforsamling  

Tilmelding: senest 16. april til 
inga@krisos.dk /tlf.:2076 3037 

Alle er velkommen til det hele 
eller noget af programmet. 
Pris 200,- kr. for hele dagen incl. 
koncert (evt. frokost tilkøbes og 
skal bestilles ved tilmelding). 

arbejder i 
Kinas red-light districts 
med at hjælpe kvinder, 
der er fanget i menne-
skehandel og prostituti-
on. Eden har en række 
projekter, som hjælper 
kvinderne ud af prostitu-
tion. 

Ved hjælp af deres inter-
nationale smykkevirk-
somhed, hjælper de med 
at skabe en karriere og 
træner kvinderne til et 
nyt liv og en fremtid 
med håb. 

Her smykket Committed, 
som er et blandt mange, 
der kan købes på konfe-
rencen. 
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De 40 ridderes dag - og forårsvejret 
Den 9. marts er »De 40 ridderes dag«. 
Når den var forbi, overvejede folk, om 
de skulle bestille et nyt læs kul eller 
en ny forårsdragt. For var det mildt 
den dag, skulle de næste 40 dage bli-
ve herlige forårsdage. Men var det 
koldt, måtte man belave sig på kulde 
de næste 6-7 uger. Sådan så man i al 
fald på det i gamle dage. 
Men De 40 ridderes dag har intet med 
vejret at gøre. Den er en mindedag for 
40 martyrer, som under store pinsler 
led døden i Arme-
nien omkring år 
300 e.Kr. Fortæl-
lingen er følgen-
de: Kejser Kon-
stantin den Store 
havde en med-
regent, Licinius, 
som antog kri-
stendommen på 
skrømt. Han var 
en tapper felther-
re, en dygtig 
erobrer, og hans 
hære havde stedse kæmpet med held. 
Kun en enkelt gang svigtede lykken, 
og de blev slået på flugt. Men den 
vendte sig atter til dem - som følge af 
40 tapre ridderes udholdenhed under 
bøn. 
Licinius arrangerede en stor sejrsfest, 
og ifølge skik og brug i hedenskabens 
tid skulle der ofres både til guderne og 
kejseren. 

De 40 kristne riddere nægtede imid-
lertid at tage del i offerfesten. Hverken 
løfter, bønner eller advarsler hjalp. De 
sagde, at de havde kæmpet for en 
jordisk kejser og sejret. De ville nu 
vise, at de kunne kæmpe for den evi-
ge majestæt og sejre. 

Så gav Licinius ordre til, at fængsle 
dem. Gang efter gang blev de ført 
frem for hærlederen, som lovede dem 
forfremmelse og kostelig gaver, så-
fremt de ville adlyde ham. Hvis de 
nægtede, var pinsler og død i vente. 

Men de nægtede. En af dem vovede 
endda at sige, at Herren havde åben-
baret sig for dem i fængslet og sagt: 
"Hvo, som tror på mig, om han end 
dør, skal han dog leve". 

Det var signalet til nye barbariske 
pinsler. Man førte de 40 riddere til en 
frossen sø, og der blev hugget et hul i 
isen, hvor ridderne blev sænket ned til 
halsen i det iskolde vand. For at friste 
dem til frafald, blev der opstillet bade-
kar med varmt vand ved søens bred. 
Dersom de fornægtede Jesus, ville de 
straks blive trukket op og lagt i det 
varme vand. 
Kulden tog til, og natten skred frem. 
Pinslerne blev hårdere og hårdere. 
Ude fra søen lød der skiftevis salme-
sang og bøn, om end stemmerne blev 
svagere og svagere. På et tidspunkt 
var der én, som ikke kunne stå prøven 
igennem. Han ønskede at komme op. 
Han døde imidlertid, da han blev lagt i 
det varme vand. 

Hen mod morgen så vagten ved søen, 
at engle svævede hen over søen med 
sollys og varme. Han talte 39 gyldne 
kroner, som englene holdt ned over 
de 39 martyrer. Da faldt han på knæ, 
udstrakte sine hænder og udbrød: 
"Herre Jesus, hidtil har jeg ikke troet 
på dig, men lad mig nu lide for dig og 
skænk mig fornægtelsens krone". 
Dereftr vandrede han ud over isen og 
lod sig glide ned i vandet til de andre. 

Da dagslyset brød frem, og feltherren 
kom med sit følge, fandt han en syn-
gende skare, som hverken følte kulde 
eller smerte. Han befalede, at de 
kristne martyrer skulle knuses med 
store jernkøller. Det skete, og de ud-
åndede. 

Dette er sagnet om de 40 riddere. 
Armenien-missionærerne berettede i 
sin tid, at der oppe i bjerglandet står 
en stor mindesten for martyrerne - og 
at såvel de kristne som muslimerne 
holder stedet højt i ære. 
Ringkøbing-Skjern Dagbladet 2015 
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Siden sidst har vi mistet to trofaste støtter i KriSoS, Anne Lise Ert-
mann og Anne Lise Ahner, der begge har været med fra KriSoS hed 
KHF. Frem til deres død har de været trofaste forbedere. 
Æret være deres minde. 

Åndelig omsorgs konference på diakonissestiftelsen  

Vi har modtaget et indlæg fra 
Britta Eckhardt. Hjerteligt tak for 
det. 

Jeg var så utrolig heldig at jeg i 
sidste øjeblik kom med på afbud 
på konferencen for sygeplejestu-
derende og jordmoderstuderen-
de, i september 2017, hvor delta-
geren fra alle dele af verden fyld-
te gange og undervisningslokaler 
i Diakonissestiftelsens historiske 
bygninger. Det var virkelig en 
stor oplevelse at få mulighed for 
at deltage i!  
De studerende arbejdede gen-
nem oplæg og workshops med, 
hvordan man med fordel kan ind-
drage bøn, spirituelle samtaler 
eller eksistentialisme i behandling 
og pleje af syge og døende. Den 
1.dag var der en oplægsholder 
fra Norge der fortalte om åndelig 
omsorg for døende, en fra Eng-
land med fokus på hvad vi kan 
bruge præster til, en fra Tysk-
land, om plejehjemsbeboere og 
åndelig omsorg, en fra Holland 
om hvad de har gjort der på on-
kologisk afdeling, en fra Wales 
om åndelig omsorg for demente, 
en dansker om åndelige behov til 
børn med kroniske lidelser, og en 
fra Holland om etikken omkring 
bøn med patienter. 
Dag 2 havde vi besøg af Diana 
Schack Toft fra UCN Ålborg, der 
delte ud af sin viden om Håb, en 
Finsk sygeplejerske om hendes 

betragtninger udfra de forskellige 
traditioner, jødisk, græsk, latin 
m.m. Og om sammenhængen 
mellem eksistentielle, religiøse 
og kristne spørgsmål.  
3. Dag fik vi Tom Kjærs fortæl-
ling om Emilie og Anna Kløvedal. 
Og jordemor Christina Prinds, 
der fortalte om, hvordan jord-
mødre tackler den åndelige om-
sorg til fødende.  
Jeg tag derfra fuldstændig fyldt 
op af gode oplevelser, og en in-
dre glæde over så meget der er 
kommet fokus på den åndelige 
omsorg i plejen rundt om i ver-
den.  
Her er tre bud fra 3 studerende 
på hvad de forstår ved åndelig 
omsorg.  
“Hvad er Spiritual Care?”  

• “Spiritual care er der, hvor 
jeg bruger mig selv som menne-
ske, og mine personlige kompe-
tencer, udover det jeg har lært 
på sygeplejeskolen.” 

• “Spiritual Care er der hvor 
der er behov for, at vi møder pa-
tienten som et helt menneske" 

• “Spiritual care er noget større 
- der er svært at sætte ord på, 
men noget vi mennesker tyr til 
når vi står afmægtige og har 
brug for noget der er større end 
os selv.” 
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 Kalenderen: 
2.-4. marts: HDF-Sveriges årsmøde. 
 
21. april: KriSoS-konference og generalforsamling i Jægerspris. 

en flygtningelejr i Grækenland 
f.eks. og hjælpe disse flygtninge 
f.eks. med at få orden på det 
sted, de er nødt til at være. Det 
kunne få ”milléniums” (dem, der 
er født efter år 2000) til at se 
behovet for bibelsk baseret ar-
bejde og måske lyst til at være 
med. 
Vi skal investere i 4generationer: 
de gamle, vore jævnaldrende, 
deres børn og børnebørn for at vi 
ikke bliver de sidste kristne i 
denne del af verden. Vise vej til 
muligheder, lære andre hvordan 
vi ber’, lovsynger og lovpriser 
Gud. At korset betyder at foran-
dre samfundet og forholdet mel-

lem generationerne, at forberede 
den næste generation på, hvad 
det vil sige at bære stafetten vi-
dere. 
En anden ting, der kom frem på 
bedeugen er, at HCF har ændret 
logoet: Det er nu en oval globe 
for at vise, at alle er med og pi-
len rammer ikke mere ned i Syd-
afrika, men ned midt i Israel. 
Guds udvalgte, hvor så megen 
lidelse finder sted. 
I har fået invitation til konferen-
ce og generalforsamling i med-
lemsbrevet og kan også læse 
mere på midtersiderne. Mød tal-
stærkt op. Det bliver en spæn-
dende dag. 

/Inger Ebbesen 

Fortsat fra s. 3: 
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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. 



 

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 auten�sk som kristen på sit arbejde 

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og 

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 20. juni 2018.          
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 5. juni 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” 

  


