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Hvem er KriSoS? 

KriSoS er en dansk tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen hold-
ning, kristne værdier og kristen 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 er medlem af HCFI (Healthcare Christian Fellowship International), som er repræsenteret i 
mere end 80 lande. I nogle lande varetager HCF fællesskaber en stor del af kirkens diakonale tjeneste, 
andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber. KriSoS henter bl.a. inspiration i 
bedenetværk og i en årlig europæiske bedeuge. 1. onsdag hver måned bruges til bøn verden rundt i 
HCFI regi. I DK f.eks. på OUH i Odense. 

Ressourcer i KriSoS 

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

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

• Bedegruppe 1. onsdag i måneden på Odense Universitets Hospital. Må meget gerne udbredes til 
andre sygehuse og enheder 

• Bedegrupper i Kjellerup, Frederikshavn, Odense, Jægerspris hver måned 

• Bedetrioer 
- støttet op af månedlig bedestafet, hvor man får inspiration til bedeemner og et bibelvers. 

Landsarrangementer: Konference, retrætedag, generalforsamling. 

Klistermærker med bedende hænder og teksten: Bøn gør en forskel. Til at sætte et synligt sted, så 
andre ved, at man er et bedende menneske og så de kan tage kontakt ved behov for bøn. Kan købes 
hos Inger, se næstsidste side.. 

Pjece: Fuldkommen fred. Med trøstende bibelvers til at give en, som har det svært. Kan bestilles hos 
Inga, se næstsidste side. 

Medlemsblad tre gange om året. Med artikler, indbydelser, hilsen fra landsformand o.a. 

Hjemmeside og facebookside. 

Saline-ressourcer. Et kursus bl.a. i at kunne dele tro på en sensitiv og respektfuld måde, hvor man 
spørger om tilladelse til at dele. 

Silverline. Inspiration til at være forbeder efter man har sluttet sit arbejdsliv. 

Samarbejde med andre fællesskaber, der har bøn som målsætning. Bl.a. Bedehus.dk, HealingRooms. 

Ledersparring nordisk og internationalt. 

Europæisk Prayerweek og verdenskonference for alle. 

Candle of Compassion. Et arbejde på Nordsjælland for nydanskere. 

Specielle bededage: 1. maj og i oktober: Sundheds Sektor Søndag, hvor vi opfordrer kirker til i guds-
tjenesten at bede SSS-bønnen, som findes på krisos.dk - som en særlig støtte til Guds riges fremme i 
social- og sundhedssektoren. 
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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 

Kære læser af KriSoS-bladet 
Velkommen til et nyt blad. Velkommen til 2019. 

Særligt velkommen også, hvis du er ny læser af bladet. 

GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i KriSoS  

lørdag den 6. april kl. 11.30 – 16.30  

Valmuemarken 17, 5260 Odense S 

Læs mere i kalenderen s. 11. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. Vedtægterne kan findes på www.krisos.dk 

For 4½ år siden fik KriSoS-bladet nyt design 
og blev i farver. Siden er der prøvet forskelligt 
af med design. Nu er det blevet tid at gentæn-
ke selve opbygningen af bladet. Derfor ser det 
lidt anderledes ud denne gang. 

Bladet skal som altid være blad for medlem-
mer og andre trofaste læsere og samtidig være 
åbent for nye. Det skal være til inspiration og 
berigelse, og med orientering om aktuelt Kri-
SoS-stof. 

Bladet skal kunne vise 

• nye læsere KriSoS’ vision 

• alle læsere at KriSoS er en styrke i det at 
være kristen i social- og sundhedssektoren 

• alle læsere – uanset om man selv arbejder i 

sektoren eller ej – at man her kan støtte 
Guds riges fremme i social– og sundheds-
sektoren gennem bøn, medleven og medlem-
skab.  

Bladene vil være forskellige i længde og tyng-
de. Dette blad er 16 sider og med meget tekst, 
andre vil være 12 sider og med færre artikler. 

Jeg ønsker dig gode læseoplevelser. Kom 
gerne med respons til mig på em@ddv36.dk. 

Mvh Else Marie Christensen 

skribent og layouter på bladet 

PS: Hvis du ikke allerede er medlem, så meld 
dig gerne ind. Se mere på bladet bagside. 

Bønnen giver ord, når man ingen har.  
Den korteste bøn er ”tak”. Den næstkorteste er ”hjælp”. 

Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift i Fyens Stiftstidende 
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Retrætedag med kristen meditation, 
kostvejledning og kærlighed 

Dagens tema: Krop, kost og Gud 

Lørdag den 9. marts 2019 kl. 10 – 16 
Pris 200,- kr. for undervisning, frokost, the/kaffe, frugt og kage. 
Undervisere: kropsterapeut Dorte Karpf, ernæringsterapeut Arno 
Steen Andreasen og sognepræst Adrian Hove-Kreutzfeldt 
Vi vil servere vegetar mad for at give kroppen fri for kød og rense 
ud i krop, sind og ånd for en dag. 
Kl. 10.00-11.00: En tid med stilhed og tid til fordybelse i Guds 
kærlighed. Dorte Karpf fra HealingRooms vil undervise i kristen me-
ditation. 
Kl. 11.15-12.45: Kostvejledning ved ernæringsterapeut Arno An-
dreasen. 
Kl. 13.00-14.15: Frokostpause. Kaffe og kage 
Kl. 14.15-15.30: ”Du skal elske dig selv - som du elsker din 
næste”. Oplæg ved sognepræst Adrian Hove-Kreutzfeldt 
Kl. 15.30 – 16 Det glædelige 
tilbageblik på dagen 

 
 

Velkommen til en dag i 
stilhed og nærhed - væk 
fra hverdagens travlhed. 

Der bliver smykkesalg fra 
Eden Ministry til støtte for 

sexhandlede kvinder i Asien 

Kulturhuset Rejsestalden 
Hovedgaden 29 A, 
3630 Jægerspris 

Tilmelding til Inga Helver 
senest 4/3 2019  
Tlf.: 20 76 30 37 eller 
healingrooms@youmail.dk 

Jægerspris 
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Bøn gør en forskel 1 

Bøn gør en forskel 2 

I efteråret var jeg inviteret ud i en 
kirke til deres bedeuge.  
Jeg fik tirsdag aften til, at fortælle 
om KriSoS og formulere bedeemner 
til Social- og Sundhedssektoren.  
Det blev en god oplevelse bl.a., at 
fortælle om Silverline, at det er vig-
tigt, at os, der ikke længere er på 
arbejdsmarkedet, beder for dem, der 
er. 
Dagen efter fortalte præsten, at hun 
havde mødt en medarbejder i Sund-
hedssektoren og sagt til hende: ved 
du, at der er mennesker, der beder 
for dig og dit arbejde i dag? 
Det vidste medarbejderen ikke, og 

blev meget rørt. 
Onsdag fortalte jeg om flygtninge og 
Candle of Compassion, der også er 
et KriSoS arbejde, hvor jeg samler 
både danskere og nydanskere til bøn 
og tanke på deres hjemlande og be-
der for dem, der forfølges og dem, 
der forfølger, at de må møde Jesus. 
Et samarbejde med Åbne Døre, som 
jeg også præsenterer dem for. 
En trøst er det, at vide der er men-
nesker, der beder for mig.  
Lad os gøre det – og også fortælle, 
at vi gør det. Det trøster!  
Bøn gør en forskel. 

/Inga 

Bøn gør en forskel! Men ser jeg sva-
rene? 
Jeg var til et møde, hvor der bl.a. var 
oplæg om Jesus ved brylluppet i Ka-
na. Efter noget gruppesnak, kom 
deltagere med input til fællesskabet. 
Her var der én, der sagde noget om 
bøn, som jeg aldrig har tænkt over 
før. 
Pointen var, at da Jesus var med ved 
brylluppet i Kana, kom hans mor ikke 
med en konkret plan for, hvordan 
hun havde udtænkt at Jesus skulle 
hjælpe brudeparret. Hun sagde bare: 
De har ikke mere vin. 

Vi beder nogen gan-
ge lange planer til Gud: Hvis du lige 
kunne og sådan og sådan og sådan. 
Og så gør han ikke, som vi havde 
bedt om! Nej, for Gud ser behovet 
og svarer, som det er det bedste. 
Men hvis vi kun ser én løsning, kig-
ger vi kun efter ét svar. 
Efterfølgende tænkte jeg, at jeg må-
ske vil se flere af Guds svar og veje i 
mit liv, hvis jeg blot deler med Gud, 
hvad min nød er. Og så har åbne 
øjne for, hvordan han vil hjælpe 
mig. 

/Else Marie 

Bøn gør en forskel 3 

Køb mærkaterne hos Inger Ebbesen, 
mobil 3190 4223, inger@krisos.dk 
eller til retrætedagen i Jægerspris d. 

9 marts. Vinylmærkerne, som du ser 
her, koster 1 kr. pr. stk, 20 kr. for 
25 stk. + porto. 
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Fortælling fra KriSoSkonference ”I og ud af 
fængslet” lørdag d. 27. oktober 2018 

Invitationen bød på kom-til-stede-
kaffe og Inga Helver og hendes hjæl-
pere havde allerede været i gang i 
nogen tid, da de første gæster be-
gyndte at indfinde sig og fylde stole-
rækkerne i salen. Dejlig varm kaffe, 
the og juice samt sunde og mindre 
sunde snacks til alle. En dejlig måde 
at starte dagens fælles oplevelse på. 
De skønneste friske æbler i massevis 
lå i budcyklen ved indgangen og til fri 
afbenyttelse.  
Birthe var på plads i foyeren med en 
flot og indbydende stand med de 
smukkeste Eden-smykker i alle pris-
lag. Der var stor interesse for at høre 
om projektet bag pigernes flotte 
håndværk. Nyt design i 2018 er bla. 
et ægte guldbelagt blad som ørestik 
og vedhæng.     
Inga bød velkommen og efter at have 
løftet sløret for dagens program, bad 
vi en fælles bøn. Koret fra Horserød 
havde deres egen organist med Hun 
havde spillet og sunget med korets 
skiftende medlemmer i mange år. 
Ved præsentationen af koret, fik vi 
indtryk af, at fanger er helt almindeli-
ge mennesker som du og jeg. En af 
dem var måske lidt u-almindelig. Han 
havde sunget med koret i over 40 år 
som frivillig. Repertoiret var både 
danske salmer og engelske sange. 
Det var fristende at synge med, når 
koret præsenterede en kendt tekst.   
Dagens indsamling var til Røde Kors 
samtalegrupper for børn af indsatte 
forældre. Det er en betydningsfuld 
opgave, at der er etableret et forum, 
hvor disse børn kan møde andre børn 
i samme situation og få hjælp til at 
bearbejde deres sorg og savn. Vi hør-
te om, at børn nogle gange får at 
vide, at forælderen er på ferie, selv 
om vedkommende rettelig sidder i 
fængsel.    
Det er heller ikke kun mænd, som 
kommer i fængsel, i koret var der én 
kvinde. Ingen var dog i stribede fan-

gedragter eller klædt som Bjørne-
Banden i Anders And med nummer 
på brystet. Hver korsanger fortalte 
lidt om, hvad de fik tiden til at gå 
med i fængslet, fx uddannelse eller 
arbejde Tom, som var fangernes 
talsmand, fortalte om Cafe Exit, hvor 
han nu arbejder efter sin løsladelse. 
Det er et mødested, udenfor fængs-
lets mure, hvor den løsladte kan tale 
med ligesindede og få støtte til at 
komme godt på vej ud i livet og 
samfundet igen.   
Cafeens slogan er ”fra indsat til 
værdsat” og det signalerer medar-
bejdernes bestræbelser på at med-
virke til at undgå, at de løsladte reci-
diverer, som betyder: at vende tilba-
ge eller at komme i fængsel igen. Vi 
hørte naturligvis også om love, regler 
og økonomi, fordi det er der, skoen 
trykker rigtig meget, når man skal til 
at etablere sig igen med bolig osv. 
Lønsatsen i et fængsel er ikke basis 
for opsparing til en (ny) startpakke 
og boligkøen i Danmark er nærmest 
uendelig!  

Fangerne havde deres egen præst 
med, og det havde det konfirmand-
holdet, som deltog i dagen, også. En 
af dem fortalte, at de havde haft fri 
fra forberedelse x3, fordi de skulle 
være med til Krisos Konference. Win-
win.  

Efter en dejlig formiddag med korets 
sange fik vi gør-det-selv håndmadder 
til frokost og blev tanket op med 
friskbrygget kaffe samt the og juice.   
Koret forlod os, med Ingas forvisning 
om, at de alle ville modtage et WWJD 
– armbånd som tak for deres ind-
sats. Kun Tom blev tilbage. Han for-
talte hudløst ærligt om den forbry-
delse, han var blevet dømt for, og 
hvilke tanker og følelser, han havde, 
da det gik op for ham, at han skulle 
tilbringe mange år bag tremmer. 
Tom havde aldrig skævet til sin tro 
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Spørgsmål: 
Du har nu læst Toms sang og fortællingen fra KriSoS-konferencen. 

Hvordan ser du det kristne menneskesyn i kirkens fængselsarbejde? Vær 
gerne konkret.  

Hvordan kan du omsætte det til din egen virkelighed i social- og/eller sund-
hedssektoren og dit liv i øvrigt? 

eller Gud tidligere i livet. I fængslet 
kom præsten og aktiviteterne om-
kring kirken til at betyde en stor for-
skel på hverdage i løbet af ugen, 
hvor koret øver og i weekender, hvor 
de kører ud og giver koncerter i DK. 
Begrænset ekstra frihed fra cellen og 
mulighed for at tage 2 poser med 
forsyninger til husholdningen med 
ind. Købmanden i fængslet havde 
skyhøje priser på dagligvarer. Tom 
fik stor opmærksomhed og mange 
spørgsmål fra salen.   

Tankevækkende, at politikerne, med 
den nuværende minister i front, ude-
lukkende tænker i hårdere straffe, 
som kriminalforsorgen gennem man-
ge år har dokumenteret, ikke hjæl-
per. Dagen sluttede med, at konfir-
mandernes præst bad for og med os 
alle og velsignede os.  
Tak for endnu et vellykket arrange-
ment.  

Charlotte Lauritzen 

Så er man kommet i fængsel, 
hvor væggene er grå. 
Gardinerne er stive 
og tiden er gået i stå 
 

Livet er sat på pause 
og hjernen ligeså. 
Man bli`r ikke rigtigt klog af 
at være sat bag lås og slå. 
 

Omkvæd: 
En fejl begået 
på 44 år. 
Retfærdigheden er blind, 
men rammer hårdt når den slår. 
 

Man skal sidde her længe  
til man er kommet til fornuft, 
men der er ikke hjælp at hente. 
Kun tomme ord og varm luft 
 

Svaret jeg får når jeg spør’ Gud  
det er: ”stop med at pive! 
Bevar humøret og hold så ud, 
for det er ikke her du skal blive”. 
 

En dag i fremtiden sker det,  

at døren bli`r lukket 
op. 
Du skal tilbage til 
livet 
med ar på sjæl og 
krop 
 

Et sted jeg har fundet trøst  
er i kirken hos Gud. 
Husk på den hjælp han har givet 
efter at du er kommet ud! 
 

De håber du har lært lektien 
og aldrig kommer igen, 
men vender du aldrig tilbage, 
skal du takke dig selv, ikke dem. 

 
Sangen findes på CDen Egon Olsens 
vej, men kan også findes på youtu-
ben.com, søg en fejl begået tom. 
 

Hvis du vil læse et interview med 
Tom Hansen, evt. til inspiration til 
spørgsmålene herunder, så rekvirer 
dette fra Inga på inga@krisos.dk. 

En fejl begået. Sang af tidligere 
indsatte Tom Hansen 
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Prayerweek hvad for noget ??? 

Hvad handler det om 

I januar 2019 blev jeg inviteret med 
til den europæiske bedeuge med Kri-
SoS (arbejdet hedder i de fleste lan-
de hedder HCF (Healthcare Christian 
Fellowship, kristent sundhedsfælles-
skab). Jeg anede faktisk ikke, hvad 
jeg sagde ja til. Jeg havde her i bla-
det læst referat af forkyndelse fra 
sådanne bedeuger, men havde ærligt 
talt undret mig over, hvorfor nogen 
rejste til andre lande for at bede og 
få forkyndelse. Hvad var ideen? Må-
ske du også har tænkt dette? 

Det blev en helt fantastisk og velsig-
net bedeuge for os alle. Jeg fandt ud 
af, at arbejdet er startet og drevet 
ud af Guds faderhjerte. 
”Prayerweek” er med til at finde 
Guds hjerte for den enkeltes tjene-
ste, HCFs landearbejde og for det 
europæiske arbejde, bede konkret 
for europæiske behov, forny den en-
kelte tjeneste og bringe ære til Gud. 
Jeg vil dele forskelligt fra ugen. 

Jeg ved, at der oftest er omkring 30 
deltagere til disse årlige prayerweeks 
og har tænkt: Det er da lidt småt for 
en hel verdensdel. Hvad ER det her 
for noget? Hvad er værdien? Det vi-
ste sig til dels at være et fællesskab 
med lederinspiration for de enkelte 
lande, men vi andre menige var også 
fuldstændig velkomne og tæt med i 
fællesskabet. Der var 1-3 med fra 
hver af de ca. 13 lande. Den første 
aften præsenterede vi os selv med 
navn, hvor vi kom fra og med noget, 
vi var taknemmelige for ved at være 
kommet til bedeuge. Det var alt fra 
forventninger til Gud til taknemme-
lighed over en billig flybillet. Præsen-
tationsrunden rørte mig og kunne 
kun gøres netop i et mindre fælles-
skab. Inspirationsdelingen i ugen 
hentede også ofte sin styrke i, at vi 
ikke var flere. Så flokkens størrelse 

handler nok både om antal lande, 
der er aktivt HCF-arbejde i, hvem 
der har vision og økonomi til at være 
med – og at det er i Guds plan – 
måden 
denne be-
deuge for-
løber. 

Glimt fra 
ugen 

Første hele 
dag i Prayerweek er stille- og faste-
dag fra morgen til aftensmad. Det 
var en god dag for mig, både fysisk, 
hvor der var ro til at lande, hvile og 
gå tur, og åndeligt, hvor jeg fik for-
saget alt det, som satan ville forstyr-
re med, fik snakket med Gud om 
min oplevelse af utilstrækkelighed i 
bøn og kom i forventning til ugen. 
Og hvor jeg fik gennemlæst og bedt 
med på den guide til bedeugen, som 
verdensfællesskabet omkring HCF 
(HCFI) har fået skrevet, og som Kri-
SoS’ formand, Inger Ebbesen, meget 
flot har oversat til dansk (i næste 
KriSoS-blad vil du kunne læse inspi-
ration fra bedeguiden). 

Efter dagen med faste og stilhed del-
te de, som ønskede det, tanker og 
påmindelser fra dagen til os andre. 
Mange delte påmindelser fra bibelen. 
Det var mit første kig ind i, at vi 
bl.a. var i Ukraine, for at finde Guds 
vej videre for HCF og den enkelte. 

Når man som jeg føler, at man end-
nu går i børnehaveklasse i at være 
forbeder, var det overvældende at 
opleve kristne kvinder og mænd, 
som virkede mange skridt foran i 
deres intimitet med Gud og evne til 
at være lyttende i bøn til Guds kon-
krete påmindelser. Jeg erfarede i 
ugen, at det var jo en stor velsignel-
se for fællesskabet med disse 
medkristne. De blev åndelige rolle-

De følgende sider er skrevet af Else Marie Christensen, som for første gang i 
sit liv har deltaget i en ”Prayerweek”. Det var i byen Lviv i vest-Ukraine. 
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modeller for mig, som lod mig opleve 
Guds konkrete nærvær i vores virke-
lighed på en ny måde. 

Kendetegnende for ugen var, at alle 
møder startede med lovsang. Om for-
middagen var der nogle dage under-
visning og ellers bl.a. tid med det vi 
vel kan kalde 
gruppearbejde. 
Der blev en af da-
gene udvalgt nogle 
fokusområder for 
Europa: Migration, 
prolife/kampen for 
ufødte liv o.a. Vi 
blev delt i seks 
grupper omkring 
seks borde, hvor vi 
havde et stort 
hvidt papir, hvor 
gruppens emne 
var skrevet på. 
Rundt på arket skrev vi aspekter om-
kring emnet. Så bad vi måltrettet for 
disse aspekter (se eksempel på et ark 

på bille-
det). Se-
nere 
kunne 
alle så gå 
rundt til 
de øvrige 
emner, 
som de 

havde nød for, lægge hånden på arket 
som en måde at målrette sig og bede 
med. 
Om aftenen var der mennesker i sær-
lige tjenester inden for arbejdet med 
kristne i Social- og Sundhedssektoren, 
som fortalte om disse arbejdsgrene og 
efterfølgende blev velsignet og bedt 
for. Det var bl.a. lokale kristne sund-
hedsarbejdere fra Ukraine. Flere gan-
ge stillede vi os omkring personen 
eller gruppen. Nogle, måske lidt skif-
tende undervejs, lagde hænderne på 
vedkommende og forskellige tog mi-
krofonen og bad og velsignede. Nogle 
fik en påmindelse fra Gud med et bi-
belord og eller en opmuntring/profeti. 
Afhængig af, hvad menighedsarbejde 
man kommer fra, kan nogle af de ting 
jeg fortæller om virke fremmede, men 

jeg oplevede det som et meget trygt, 
sundt og lærende kristent fællesskab 
at være i til Prayerweek. Og jeg kan 
meget anbefale at tage med. 
Helt enkelt var vi samlet for at bede 
for Europa og sundhedsvæsenet i 
Europa. For at forsøge at lytte til Gud 
- hvad han vil med sundhedsvæsenet 
i Europa, konkrete udfordringer og 
visioner. For de udfordringer, man 
hver især var opmærksom på i sit 
hjemland. I den forbindelse lavede vi 
den sidste dag et ark med en sæt-
ning fra hvert deltagende land med 
noget, som vi særligt gerne ville have 
de andre til efterfølgende at bede 
med på. Fra Danmark ønskede vi 
forbøn for en KriSoS genstart med 
nye yngre aktive. Vi har en dejlig 
ledergruppe, men for arbejdets frem-
tids skyld, må den gerne blive sup-
pleret. 

Inspiration til vores arbejde i 
Danmark 

Vi blev mindet om: 

• Målet er ikke flest mulige medlem-
mer. Guds kongerige er målet. 

• Det er godt at samarbejde med an-
dre relevante. Sådan som vi i DK 
f.eks. gør med organisationen Hea-
lingrooms, som holder retrætedage 
sammen med KriSoS. 

Vi lavede sam-
men en liste 
over de værk-
tøjer, der bru-
ges rundt i 
Europa til at 
virkeliggøre 
HCFs arbejde: 
bedegrupper-
ne, saline 
(undervisning i 
at dele tro), 
bibler til sund-
hedspersonale, 
samtale og 
støtte til sund-
hedspersonale 
uanset tro 
o.m.a. Inspire-
ret af denne liste, har vi valgt at opli-
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ste på de værktøjer man gennem 
danske KriSoS kan få del i (se s.2). 

Hvad med Ukraine 

På forhånd var 
jeg lidt spændt 
på, i hvilken 
grad vi fik mu-
lighed for også 
at opleve byen 
Lviv i Ukraine, 
som vi boede i. 
Vi var tre afsted 
fra Danmark: 
Inger Ebbesen, 
landsformand, 
Inga Helver, 

bedekoordinator og mig. Vi fik hel-
digvis mulighed for at komme rundt 
i Lviv. Vi var på en guidet bytur. 

Bl.a. gen-
nem par-
ker, by-
kernen, en 
kirke og 
på kaffe-
bar. Jeg 
nåede og-
så en kor-
tere tur 
med Inga til en flot katolsk kirke og 
med Inger ned i byen og ind i en orto-
doks domkirke. Jeg fik købt mig en 
strikhue, souvenirs og tupperware - 
købt i en tupperwarebutik! 

I Ukraine var der 5-10 frostgrader, 
mens vi var der og der havde allerede 
været sne i en måned. Så det var i sig 
selv også en oplevelse (og opgave) at 
gå i sne og på glatte fortove. 

Vidnesbyrd om Guds indgriben 

Vi, der var med til bedeugen i Ukrai-
ne, blev mindet om at søge Helligån-
dens vejledning, også i vores ar-
bejdsliv og hverdag. Flere fortalt om, 
hvordan Gud greb ind i situationer 
og med menneskers liv. 

    Philippe fra 
    Israel for
    talte om en 
           kristen ren
          gøringsdame, 
        der så det som 
     sin tjeneste at 
   gøre rent på en 
        abortklinik. Hun va-
skede gulve smurt ind i blod og alt 
hvad der nu hørte med. Hver dag på 
arbejde bad hun for stedet og men-
neskene. Der skete det, at flere og 
flere af personalet på stedet ikke 
mere ville arbejde med aborter. 

Anne, vores underviser, fortalte: 
Hun bor, hvor en masse børn og 
voksne går forbi på vej til arbejde og 
skole. Hun stod i sit vindue og vel-
signede med Guds autoritet disse 
menneskers ører til at høre Guds 

tale. Én af børnene, en dreng på fem 
år, var på udflugt med sin klasse. 
Læreren ville vel bevidstgøre dem 
om sansninger og spurgte dem: 
Hvad kan I høre. Han forestillede sig, 
at de ville sige vinden i græsset, bi-
lerne l.lign. Denne dreng, som var en 
af dem Anne 
havde velsignet 
fra sit stuevin-
due, svarede: 
Jeg kan høre 
Gud taler til mig. 
Nåhhh, sagde 
læreren, som 
ikke troede på 
Gud: Hvad siger 
han så? Han si-
ger, at jeg skal 
lægge mig ned i 
græsset og bede 
til Jesus! Det 
skal siges at 
drengen intet 
kendte til tro, 
Gud og Jesus. 
Gud talte til 
ham. 
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Inspiration til dit personlige Gudsliv 

1. ”Gud længes ikke efter vores ar-
bejde. Der kunne han gøre meget 
bedre selv. Han ønsker vores kærlig-
hed. Gud ønsker vores hjerte. Det 
var for det, han led så meget på kor-
set. Han elsker vores arbejde. Han 
velsigner hvad vi gør. Nogen gange 
har vi bare så travlt, at vi ikke vil 
"risikere" Hans nærvær. Der er en 
dyb længsel i Guds hjerte efter fæl-
lesskab med os. Nøglen til fremtiden 
er ikke at bede mere eller at arbejde 
mere, men at søge Guds nærvær og 
lytte til hans hjerte.  

Vi kan vælge mellem et tjener/
slaveforhold til Gud eller et barnefor-
hold. I en film ser man en konge 
sidde travl på sin trone, optaget af 
alle de spørgsmål de ansatte komme 
med. Hans lille datter kommer ind 
og er ked af det. Kongen afbryder 
det, som han er i gang med, bøjer 
sig ned og går med datteren og af-
hjælper hendes problem. Sådan mø-
der Gud os altid, når vi kommer til 
ham. Vi kan tænke: Jeg skulle bede 
mere. Nej, bare giv Gud et knus.” 

2. Til vores stille- og fastedag i be-
deugen blev vi opfordret til at starte 
dagen med at gøre os fri af vores 
byrder. Ikke ved at tage én ting ad 
gangen og gå hen til Jesus med og 
så tilbage efter en ny byrde. Men 
ved at stille os hen ved siden af Je-
sus og sammen med Ham se, hvor-
dan han ser byrderne. Lade Jesus 
vise os, hvordan han ser vores liv. 
Herefter kunne vi bede Hellingånden 
give os inspiration til dagen.  
3. Vi beder ofte for det svære i vores 
sundhedsvæsen, samfund og liv. 
Anne, vores underviser, opfordrede 
os til at velsigne Guds vilje ind over 
menneskers liv. Guds vilje og inten-
sion ind over liv, byer, skoler etc. 
Velsigne de forbipasserendes ører til 
at høre Guds tale. 
4. En eftermiddag blev vi opfordret 
til at kigge i Salme 145 og hver især 

vælge et vers, som vi kunne synge 
igen og igen på vores egen tone el-
ler melodi. Det virker umiddelbart 
fremmed, men var skønt i fællesska-
bet, hvor pianisten spillede nogle 
stille akkorder og vi gik rundt mel-
lem hinanden i hver vores lille lov-
sangsboble. Jeg valgte vers 17. Må-
ske kunne man gøre det selv der-
hjemme også? Det er vel lidt taize-
agtigt det med at gentage det sam-
me vers, men det er en skøn salme, 
Salme 145 og jeg tror, at det gør 
relationen til Gud godt bare at takke 
Ham på denne måde. 

5. Vores underviser, Anne fra Wales, 
tog en dag verset fra Ap G 12,5-16 
frem. De kristne bad uafbrudt for 
Peter, som var fængslet. Men da 
Gud svarede, var det lettere for Pe-
ter at komme ud af fængslet end ind 
til de kristne (læs evt. selv). De for-
ventede ikke svar. Anne sagde: Må 
Gud helbrede vores skuffelser, så vi 
åbner for Peter. 

Mødelederen tog dette op senere 
med ordspillet (på engelsk): Let go - 
let God (giv slip og lad Gud komme 
til). Hun opfordrede til at de, som i 
deres hjerte følte skuffelser, der 
fyldte og stod imellem dem og Gud, 
kunne rejse sig, for at give dem til 
Gud. Og lade dem gå. Vi andre kun-
ne gå hen og bede og velsigne, som 
Helligånden ledte os til det. Dette 
blev synligt en fornyelse for nogen i 
igen at turde forvente af Gud trods 
tidligere skuffelser i bøn og liv. 

Der blev sagt, at Gud vil åbne døre 
vi i ikke forestillede os. Og Gud talte 
til en af deltagerne: "Gud vil give dig 
det du forventer". Jeg tænker, at vi i 
vores liv meget konkret kan bede 
andre om at bede for os, så vi kan 
slippe skuffelser, der står mellem 
Gud og livet og os og vi igen kan 
give plads til forventning. 
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Formanden for KriSoS har ordet: 

 
Så er vi vel hjemme igen fra bede 
ugen i Ukraine, som nærmest var en 
forlænget jul, idet den ukrainske orto-
dokse kirke fejrede jul d. 7. og 8. ja-
nuar. Der var juletræ-
er og julemarkeder og 
pynt mange steder. I 
forlængelse heraf vil 
jeg gerne ønske alle 
medlemmer et glæde-
ligt og velsignet nytår.      
Vores chauffør fra luft-
havnen sagde, at der 
var 50 evangeliske 
kirker i Lviv, hvor vi var og de ville 
gerne være 150. Jeg undrede mig, 
men da vidste jeg ikke, at der næsten 
bor 800.000 mennesker i den by og at 
den ortodokse tro, som er meget syn-
lig med mange flotte kirker i byen og 
med bibler og madonna eller Jesus 
statuer på hospitalerne, er en slags 
kultur kristendom, som den vi kender 
fra Danmark. I Ukraine er traditionen, 
at man korser sig foran disse figurer, 
som ellers er uden yderligere betyd-
ning. Trist, da det virkelig er et land 
og et folk med meget stort behov for 
forbøn. De er fattige og der er krig i 
den østlige del af landet og stor flugt 
af folk med gode uddannelser eller 
hjerner eller bare desperate, der leder 
efter levemuligheder, da lønnen er 
meget ringe. 
Vi mødte 5 unge kristne læger, medi-
cinstuderende og sygeplejersker, der 
er deltagere i teams, der tager ud øst-
på og yder gratis lægehjælp, kontrol 
af gravide, sukkersyge, forhøjet blod-
tryk m.m. i de fattige områder, hvor 
man ellers er fuldstændig prisgivet 
omstændighederne. Lægerne er så 
dårligt betalt, at de er nødt til at få 
”gaver” af patienterne og der er derfor 
ikke lægehjælp i de fattige områder 
østpå, hvis ikke disse teams kommer 
ud en gang om måneden.  
Vi var ca. 30 deltagere i bedeugen, 
lidt vekslende i antal efter hvor mange 
ukrainere, der kunne være med og fra 
12 forskellige nationer. Det var som 
altid en stor glæde at være i ”the 
world wide family” og vi var på et 

baptistseminarium kun et par km fra 
centrum. De har 700 teologistuderende 
igennem om året på modulkurser af-
løst af praktikperioder i deres egne 
kirker. Et rart sted med varme og 
vand, mad og kaffe og te til alle. 
Dagene havde minimum 2 lange lov-
sangsperioder og 1. dag var som van-
ligt stille- og fastedag. Herefter 3 for-
middages undervisning med Anne de 
Leyser fra England fra noget, der hed-
der ”Local houses of prayer”. 
Eftermiddagene var helliget lovsang og 
bøn. Dog var vi torsdag eftermiddag 
på en kold rundvisning i byen med en 
guide i minus 10 grader og 10 cm sne. 
Meget spændende og også sørgeligt. I 
en af kirkerne hang adskillige billeder 
af mistede soldater fra krigen og bille-
der af børn med kommentarer fra bør-
nene, der havde mistet deres far. Men 
også en smuk by med efter sigende 
5000 løver på de gamle 18-1900 tals 
bygninger fra dengang Lviv hørte til 
det Østrig-ungarnske kejserdømme. I 
dag er der rigtigt mange kaffebarer 
med mange forskellige spændende 
kaffe- og te tilbud.  
Lørdag var vi heldige at nå et lille hos-
pitalsbesøg og se en lille gynækologisk 
afdeling uden patienter, med en syge-
plejerske og en hjælper på vagt. Meget 
anderledes end det vi kender. Soldater 
mødte vi kun kortvarigt ved ankom-
sten, så undtagelsestilstanden var ikke 
meget synlig for os, men Lviv er også 
bare 80 km fra den polske grænse og 
dermed den mest vestlige by vi kunne 
være i. 
De forskellige lande præsenterede på 
bedeugen årets ideer til at fremme 
Guds rige i sundhedssektoren og vi 
præsenterede vores ”Bedende hæn-

der”, de små 3cm’s 
klistermærker til tele-
fon, taske, Ipad eller 
lignende. Mange tog 
et mærke hjem på 
termokrus, mobil 
l.lign., så nu har vi 
plantet trosflag i 10 
forskellige lande. 

 Inger Ebbesen 
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En hilsen fra Nordisk koordinator i HCFI: 

Candle of Compassion mm. 

I forbindelse med der kom flygtninge 
til Danmark fra forskellige lande, 
startede jeg er et KriSoS outreach, 
som jeg gav navnet Candle of Com-
passion (Et lys af medfølelse, red.). 
Vi havde i HCF/KriSoS arbejdet med 
ordet Compassion i forskellige sam-
menhænge. I Candle of Compassion 
tænder vi et medfølelseslys for flygt-
ninge, deres familier og de lande, de 
kommer fra. Når lyset er tændt, 
drikker vi kaffe og taler om aktuelle 
ting og beder.  
Vi samles en gang om måneden fra 
5-6 nationer og alle forsøger at tale 
dansk for at blive forstået! 
De seneste måneder har vi også ar-
bejdet med Broder Andreas bog: Tro 
der tør. Den handler om David og 
Goliat og giver mange gode tanker 
og bedeemner. 

Hver tirsdag eftermiddag har jeg 
bibeltime i mit hjem, hvor alle er 
velkomne til at få frokost, bibel og 
bøn. Vi læser og forbereder næste 
søndags tekst og samles også i den-
ne gruppe fra 2 til 15 personer fra 
forskellige nationer, både kristne og 
muslimer, hvilket er meget givende, 
da det er vigtigt, at vi ved, hvad vi 
tror og kan sætte ord på vores tro! 

Bøn er vigtig. 

Ved den første HCFI verdenskonfe-
rence, jeg deltog i, blev vi undervist 
i at oprette bedetrioer. Mange Kri-
SoS-folk vil nikke genkendende til 
dette og det praktiseres stadigvæk 
(tak for jeres udholdenhed). 
I bedeugen i år i Ukraine blev der 

også undervist i bøn og velsignelse! 

Hvis du ikke allerede er med i en trio 
eller bedegruppe, vil jeg kærligt op-
fordre til det. Du kunne måske selv 
invitere 2 personer til dit hjem og 
bede KriSoS-stafetten og for din by. 
(Red.: KriSoS-stafetten er et måned-
ligt bedebrev med relevante bede-
emner ift. bøn og social- og sund-
hedssektoren. Hvis du vil modtage 
det, så kontakt Inga, se s.2). Det er 
meget velsignende at være i et be-
defællesskab. 

Gud velsigne os til at være udhol-
dende i bøn. Romerbrevet 12:12: 
”Glæd jer i det håb, I har fået. Hold 
ud, når I møder modstand. Bliv ved 
med at bede”. 

Hilsen Inga Helver 

Lena Lumholtz 
er min gode bedefælle! 
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Inga har valgt selv at dele ting, der 
gør hende taknemmelig. Samtidig 
har hun lagt op til, at vi læsere kan 
dele noget, som gør os taknemmeli-
ge. Måske kan du blive inspireret af 
stykket her, som kom op på face-
booksiden. Måske vil du selv dele en 
taknemmeligheds-ting med os andre 
på KriSoS-facebook eller her i bla-
det? Med få eller mange ord! At gen-
nemtænke, hvad jeg har af grund til 
taknemmelighed fremmer mit syn 
for Guds velsignelser og bringer glæ-
de. Brug gerne anledninger med 
venner, familie, brugere, patienter til 
at spejde efter dette. 

 

Fra KriSoS-facebook 24/1-19: 
”Hvad er jeg taknemmelig for? 

Jeg er taknemmelig for, at jeg har 
fundet hjælp til at være konkret i at 
værdsætte de gode ting, der sker i 
hver eneste dag. Måske det også 
kan berige dine dage med social- og/
eller sundhedsarbejde og privatliv – 
at være konkret i at se glæderne i 
hver dag. Du kan jo se, hvad du 
tænker, når du har læst dette: 
Jeg havde tidligere læst om den ide 
hver aften, at nedskrive tre ting, 
som har været gode i ens dag. Gen-
nem det kan man blive bevidst om, 
hvad der er i hverdagen at være tak-
nemmelig for. Og faktisk øger det 
beviseligt ens lykkefølelse, har jeg 
læst. 

Her i januar har min mor på 84 og 
jeg så aftalt så vidt muligt hver aften 

Hvad er du taknemmelig for idag? 

at skrive til 
hinanden tre 
gode ting fra 
vores dag, 
En aften her i 
januar læste 
jeg så på net-
tet om en 

kvinde, der netop havde fået anvist 
dette, navngivet 
”taknemmelighedsterapi”, for at 
komme gennem en svær periode i sit 
liv. Nu ville hun ikke undvære det. 
Hun skriver hver aften tre ting i sin 
kalender og omringer dem. Så bliver 
hun både i dagens afslutning bevidst 
om glæderne og kan kigge tilbage på 
dem. 

Mor og jeg køber os nu en kalender 
hver (én af dem med smukke akva-
reller på hver side) og vil fortsætte 
med at skrive for os selv efter janu-
ar. Jeg får det måske ikke gjort hver 
dag, men kan mærke, at det beriger 
min hverdag at tænke efter hver 
dag: Hvad var godt, gjorde mig godt, 
gør mig taknemmelig i den dag, som 
er gået. 

Hvad så – er det ikke den samme 
taknemmelighed, som vi får ved at 
bede? 
Ved at skrive det ned, giver jeg også 
tak og ære til Gud. Men i mit bønne-
liv, kan jeg selv godt glemme takken. 
Det er for mig ikke bare taknemme-
lighedsterapi til intet eller alt eller 
livet. Men til gavn for mig og til Guds 
ære. 

Og så tænker jeg, at det vil blive så 
fint at kunne bladre tilbage og se alle 
de gode glimt, som ellers ville blive 
glemt. 

Kærlig hilsen Else Marie Christensen, 
Odense” 

KriSoS’ facebook-administrator, Inga Helver skrev i januar på facebook: 
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 Kalenderen: 
Lørdag d. 9 marts: Retrætedag i Jægerspris 9. Se s. 4. 

Lørdag den 6. april: Frokostmøde kl. 11.30 – 16.30 med generalfor-
samling og indtryk fra deltagerne i Prayerweek i Ukraine. Sted: Val-
muemarken 17, 5260 Odense. Tilmelding senest 4. april til Inger 
Ebbesen på tlf. 31 90 42 23 /inger@krisos.dk 

Onsdag den 1. maj: Traditionel KriSoS bededag. Hvis der ikke er in-
viteret til bedemøde i dit område, så arranger gerne et. Henvend dig 
til Inga, se oplysninger herunder. 

30. maj - 2. juni: 
Danske Kirkedage 2019, ” Himmelske dage på heden” 

Uge 42: HCFI verdenskonference i Pretoria 

Uge 2, 2020: Prayerweek i Israel 

Forsiden af dette blad: Motiv fra Rømø. Fotograf Arne Christensen. 

Navne i KriSoS 
 

Formand: Inger Ebbesen, 
Valmuemarken 17, 5260 Odense S, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk 

Kasserer & webmaster: Jes Frost, 
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 8687 0369, jes@krisos.dk 

Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver 
Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, mobil + 45 2076 3037, inga@krisos.dk 

Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen 

Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 2352, kai@krisos.dk 

Ledergruppemedlem: Erna Frost 
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 8687 0369, mobil 5126 5618, erna@krisos.dk 

Nordisk Salinekoordinator: 
Anne Marit Dugstad, Norge, annema.dugstad@gmail.com  

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

Skribent og layouter på blad og materialer: Else Marie Christensen, em@ddv36.dk 

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



det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren 

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 2019.          
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 29. maj 2019. 
 

OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også 
bestille ekstra blade hos Erna Frost til uddeling eller få bladet på 
mail hos Inga Helver til at sende videre . Se kontaktinfo s. 15. 

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. 

  Generalforsamlingen 6. april 
holdes hos Inger Ebbesen på 
Valmuemarken 17 i Odense, se 
mere s.3 og s.15. 


