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Foreningen Kristne i Social- og Sundheds-
sektoren (KriSoS) har erklæret søndag den 16. 
oktober for Sundheds Sektor Søndag. 
Målet er, at opmuntre og bede for alle 
hjemmehjælpere, sygeplejersker, 
socialpædagoger og andre ansatte og frivillige i 
sundhedssektoren. 
 

- Det kan være svært at holde modet og 
arbejdsmoralen oppe, når faget får kritik i 
pressen. Lettere bliver det ikke af at 
hjemmehjælpere, socialpædagoger og 
sygeplejersker kan risikere at blive overfaldet af 
klienter og patienter på deres arbejde. 
- Derfor har denne faggruppe brug for ekstra 
støtte og opmuntring, fastslår Inga Helver, der er 
bedekoordinator i foreningen. 
 

Store dele af verden, bl.a. England og Sydafrika, 
har siden 1992 markeret dagen som Health Care 
Sunday i kirker og på hospitaler. 
 

Læs og bed den særlige Sundheds Sektor 
Søndags Bøn på modsatte side 
 

Læs mere om KriSoS på 
 
 

 
 

www.krisos.dk 
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Sundheds Sektor Søndags Bøn 
 

Kære Gud! 
 

Vi takker dig for dit løfte om,  
at du altid hører bøn. 

 
Vi beder dig, vær du nær ved enhver kristen, 
 der arbejder i Social og Sundhedssektoren i 

Danmark. 
Lad dem modtage din styrke og kærlighed, og 

lad dem blive kanaler herfor med  
helbredelse og integritet til borgere, patienter, 
pårørende. kolleger og andre, de møder. Lad 

dem finde muligheder for kontakt med andre på 
arbejdspladsen til at bede og opmuntre 

hinanden og lad dem også få hjælp 
og støtte fra deres lokale kirke. 

 
Herre, vi beder dig for alle, der arbejder i 

Social og Sundhedssektoren. 
Vi beder især for det stigende antal, der 

udsættes for trusler og voldelig adfærd fra 
patienter, der har problemer med alkohol 
og narkotika og for dem, der har alvorlige 

psykiske problemer. 
 

Vi beder for de studerende i vort land, 
at de må blive veluddannede og godt 

forberedte til at påtage sig deres ansvar i 
arbejdet i Social- og Sundhedssektoren efter 
eksamen. Hjælp så der også må være jobs 

til de nyuddannede. 

 
 
 

Tak Gud for alle dem, der arbejder for vore 
børns sundhed og dem, der arbejder med 

børn og unge i daginstitutioner og skoler, lad 
dem få mulighed for at give dit ord videre. 

 
Herre vi beder dig for alle, der arbejder 

med at opfylde de fysiske og psykiske, sociale 
og åndelige behov hos de alvorligt syge 

og døende og deres pårørende 
. 

Herre vi beder dig, vær særligt nær hos de 
deprimerede og de psykiske syge og dem, 

der har svært ved at leve et normalt liv. Hjælp 
så de må modtage den lægelige behandling, 
pleje og støtte de behøver og at de må finde 

åndelig fred, sundhed og helhed. 
 

Herre vi beder om, at de ældre iblandt 
os må blive betragtet med respekt, behandlet 

med værdighed og beskyttet mod omsorgssvigt 
og overgreb. 

 
Trøst dem, der bor under vanskelige forhold. 

 
Giv dem og os alle den hjælp vi har brug for i dag. 

 
I Jesu navn. Amen 

 


