
www.krisos.dk         Bank 1551-16204641 eller Giro 1-620-4641 
 

  
 

Ønsker du yderligere oplysninger om arbejdet, er du velkommen til, at kontakte en af 
 ovennævnte personer, eller en af kontaktgruppelederne som du finder på foregående side. 

 

� � �� � �� � �� � � 

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. sep. 2011 
Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt. 

� � �� � �� � �� � �    

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele  det ud til andre.  
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 Alle henvendelser kan rettes til: 
 

KriSoS-Basen  
  Jervelundhaven 23  

5220 Odense SØ 
tlf.: 66 12 20 32  

        
E-mail: krisos@krisos.dk                   

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring” Afsender 
KriSoS-Basen            

Jervelundhaven 23 
5220 Odense SØ 

Formand & kasserer  
Inger Ebbesen 
Jervelundhaven 23 
5220 Odense SØ 
tlf. 66 12 20 32 
inger@krisos.dk 

Ledergruppemedlem 
Redaktør 
Inga Sørig 
Hesseløvej 18  
 9900 Frederikshavn 
tlf.  20 76 30 37 
inga@krisos.dk 

Ledergruppemedlem  
Erna Frost  
Klokkelyngen 9                          
8643Ans By 
tlf. 86 87 03 69 
erna@krisos.dk  

Ledergruppemedlem 
Kai Rasmussen 
Skovfyrren 30  
8620 Kjellerup     
tlf.86 88 23 52     
kai@krisos.dk  

Ledergruppemedlem 
Connie Kjær 
Rosenvænget 24, 1-4 
3600 Frederikssund 
tlf. 22 11 39 66 
conniekjaer@live.dk 

       Nordisk kontaktperson 
       Barbro Fritz 
      Vesterlånggatan 22 
       S-578 33 Aneby, Sverige 
       barbrofritz@telia.com 

KriSoS 
Kristne i Social– og Sundhedssektoren 

18. Årgang      Juni 2011       Nr. 2 

 

Gud, Gud, Gud, Gud,     
velsign jordenvelsign jordenvelsign jordenvelsign jorden    

under mine fødderunder mine fødderunder mine fødderunder mine fødder    
og stien vi går på.og stien vi går på.og stien vi går på.og stien vi går på.    

    
Bring velsignelse, GudBring velsignelse, GudBring velsignelse, GudBring velsignelse, Gud    

til de mennesker, til de mennesker, til de mennesker, til de mennesker,     
jeg møder.jeg møder.jeg møder.jeg møder.    

Indhold: 
- Ingers side - næste skridt -  indbydelser - bedev andring - o.a. 

 



KriSoS  har til formål: 
 

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren 
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg 

”Som Faderen har udsendt mig, 
sender jeg også jer!” 

Joh. 20,21 
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KriSoS 
Kristne i Social- og Sundhedssektoren 

Medlem af Healthcare Christian Fellowship International 
 

www.krisos.dk 
 

KriSoS 
kontaktgruppeledere 

 
Ring til en af vores kontaktgruppeledere eller en fra leder-

gruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om  
 

KriSoS - Kristne i Social- og 
Sundhedssektoren 

 
1 - Region Nordjylland 
Inga Sørig, tlf. 20 76 30 37 
Hesseløvej 18 
9900  Frederikshavn 
 
 

2 - Region Midtjylland 
Erna Frost, tlf. 86 87 03 69 
Klokkelyngen 9,  
8643  Ans By 
 
3 - Region Syddanmark 
Lis Touhy, tlf. 23 47 71 31 
Gl. Tingvej 13 
6818 Årre 
 

 
4 - Region Sjælland 
Connie Kjær 
Rosenvænget 24, 1-4 
3600 Frederikssund 
tlf. 22 11 39 66 
conniekjaer@live.dk 
 

 
5 - Region Hovedstaden 
Grethe Riber  tlf. 29 24 46 76  
Højagerparken 13 st. 
2750 Ballerup 
 
 
 
 
 
Leder af KriSoS: 
Inger Ebbesen 
Jervelundhaven 23 
5220 Odense SØ 
Tlf.: 66 12 20 32 
Mail: inger.ebbesen@gmail.com 
 
Dansk og nordisk bedekoordinator 
Inga Sørig 
Hesseløvej 18  
 9900 Frederikshavn 
Tlf.  20 76 30 37 
inga@krisos.dk 

MEDLEM AF KriSoS  

At være medlem af KriSoS koster Kr. 150,00 om året.  
Beløbet kan indbetales på medsendte girokort. Husk: kryds i rubrikken “kontingent”. 

Jo flere medlemmer - jo større muligheder har vi, for at opfylde visionen. 
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  via Missionsfonden: Bank 9570 – 06139450 eller   

giro 613 9450 mrk. KriSoS er fradragsberettiget. 
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 og Sundhedssektoren end til kirkerne!                                                                                                                                                                         



10 

NÆSTE SKRIDT  
Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS bedetid i  
 www.bedehus.dk, der er tværkirkelig bøn for Danmark. Har du lyst til at 
være med kan du kontakte Inga Sørig inga@krisos.dk 
 
Verdens bededagen pinsedag den 12. juni www.globaldayofprayer.com 
Konference i Norge 4. - 7. august 2011 
Verdenskonference i Manila, Filippinerne. 4. til 9. september 2011 
Konference i Frederikshavn 1. oktober 2011 ”Manila mærker” 
Sæt x  i kalenderen og kom med til denne visionære weekend med  
fokus på fremtiden for KriSoS 
SundhedsSektorSøndag den 16. oktober 2011 
———————————————————————————————— 
SIDEN SIDSTE BLAD:   
24/7 - konstant bøn i 36 timer. Alle timer blev valgt i Norden 
Tak for tiden som kontaktpersoner til Martha Haahr og Ingelise Jensen 

Ledet i bøn af barmhjertighed. 
 
 
 
 
 
 
 
 

————————————————— 
Vær med til at gøre en forskel - som salt på et æg! 

 

                     Der går dagligt flere mennesker til  
Social- og Sundhedssektoren end til kirkerne!                                                                                   

Francis Grim 

 

Kristne i Social og Sundhedssektoren er kirkens forlængede arm. 
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Kære KriSoS venner 
Sommeren står for døren og vi har i påsken smagt solens vidunderlige 
varme stråler. Jeg er netop hjemkommet fra vor svenske søsterfor-
ening SKSF’s konference i Orsa i Dalarne, med mange hilsner til jer 
alle. Foråret havde gjort sit for naturen deroppe, så der var betagende 
smukt med vidsipper(anemoner) lysende mellem birketræerne.  
Der blev afholdt generalforsamling og sagt tak til  Barbro Frits, der 
har været leder i  19 år. Hun gav opgaven videre til Margreth Jansson, 
som også er os en kær kristen  søster. Hun har flere visioner om hvor-

dan medlemsskaren kan blive forynget og forøget. Bl.a. gennem tilbud om, at man som 
medlem kunne være mentor for en yngre. Deltagelse med en montre på noget, der hed-
der Nyhemsveckan, en tilbagevendende årlig begivenhed over flere dage, hvor mange 
kristne deltager. Hertil havde Margreth lavet mange fine smukke kort, natur fotos med 
bibelske budskaber, tændstikæsker, køleskabs magneter, T-shirts og posetasker som  
blev solgt for at skaffe penge til denne montre. Forslag om deltagelse i Sundhedssektor 
Søndag blev præsenteret . Samt den nordiske bedestafet som Inga Sørig er koordinator 
for og opfordring til at deltage i verdens konferencen i Manila . 
 
 Klara Lie fra Norge, var som altid en veloplagt underviser i, hvordan man kan være 
hverdagskristen på jobbet som hun også tidligere har gjort i Danmark.  
Hun medbragte også en vision om, at vi i de nordiske lande skal samles til en fælles 
konference, hvis formål skal være at fremme kristenheden i Norden.  
Mit bidrag var gaver med tak til Barbro Fritz for hendes aldrig svigtende opbakning og 
engagement og velkommen og Guds velsignelse over Margreth som ny formand . 
Derudover fortalte jeg om vores fantastiske opbakning til 24/7 bedeugen i Danmark. 
Fortalte lidt om vores erfaringer med Sundhedssektor Søndag og udsendelsen af en 
pjece med  kirkebøn til brug på denne dag. Også at vi 2011 påtænker at sende den med 
mail til så mange kirker som muligt i Danmark med opfordring til at bede den søndag 
den.16. oktober, og at vi gerne vil have respons på, hvordan det opleves.  
Derfor kære KriSoS folk: Send e-mail adresser til undertegnede eller Inga Sørig,  
på så mange kirker /præster som I kan finde frem til – jo flere vi har jo - bedre. 
 
Jeg fortalte om bedevandring, hvor vi nu har fået lavet pjecen som vi lancerer i dette 
blad og håber at mange af jer vil benytte sig deraf. Jeg tror, det er en fantastisk mulig-
hed for bøn for vore arbejdspladser som vil være til rig velsignelse også for de der del-
tager, såvel som for stedet. Jeg overbragte  en invitation til vores konference:  
Manilamærker i Frederikshavn den 1. oktober, hvor I, som de skal være hjertelig 
velkomne  til at deltage i fællesskabet om  hvad Manila skal betyde fremover.  
Klara holdt gudstjeneste for os. Vi havde forbøn og salving af flere og der var stor nær-
hed og Guds nærvær i fællesskabet med lovsang af sygeplejerske Christer Ramefelt . 
 
Guds velsignelse over pinsen og god sommer til alle. Inger 
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 THE WORLD CONFERENCE DIAMOND ANNIVERSARY OF HCFITHE WORLD CONFERENCE DIAMOND ANNIVERSARY OF HCFITHE WORLD CONFERENCE DIAMOND ANNIVERSARY OF HCFITHE WORLD CONFERENCE DIAMOND ANNIVERSARY OF HCFI    

 
         JESUS CHRIST, LORD OF HEALTHCARE (2 .Thes.3:16) 
                             

HCFI 75 år fejres i Manila, Filippinerne uge 36  
- også du er velkommen 
www.hcfi75.org 

Sponsorgaver modtages med tak. 
————————————————————— 

 

               
  “Manilamærker”   

                  i Frederikshavn lørdag den 1. oktober 2011. 
 

Velkommen til at høre og se hvad vi har med hjem fra Manila og fra  
verdenskonferencen, hvor HCFI fejrer 75 års jubilæum i september. 

 
Vi modes fredag aften i Baptistkirken, hvor vi også skal være hele 
lørdagen. Der bliver mulighed for at deltage i gudstjenesten om 

søndagen, der bliver en salmesangsgudstjeneste fra kl. 10.30 med  
Ole Bækgaard fra Allerød og præst ved kirken Anne Marie Winther. 

 

Vi håber på stort fremmøde fra hele Norden, så vi kan bruge dagen til 
et godt fællesskab, men også som et afsæt ind i fremtiden. 

                  Nærmere program i næste blad. 
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I en kirke gik en mand ind hver middag kl. 12 og kom ud igen få mi-
nutter efter. 
Mange lagde mærke til det og præsten blev også nysgerrig, men det 
blev graveren, der en dag mødte manden på vej ud af kirken.  
Han spurgte ham, hvad han egentlig lavede i kirken hver dag kl. 12 og 
fik svaret: ”Jeg beder.”  
Graveren sagde: ”Du kan da kun lige nå op til alteret og tilbage igen, 
så det kan da ikke blive til meget bøn.” Nej”, svarede manden, ”jeg 
går op til alteret og siger: ”Jesus det er Jim, og så går jeg igen”. 
 
Manden kom på sygehuset og var meget syg. Personalet var lidt be-
kymret for ham og spurgte ind til, hvordan han havde det.  
Han svarede, at han havde det godt og var glad for det daglige besøg 
han fik. Ingen havde nogensinde set han fik besøg, så det blev der stil-
let spørgsmålstegn ved.  
Han fortalte: ”Hver dag kl. 12 kommer han og står ved fodenden af 
min seng, smiler til mig og siger: ”Jim, det er Jesus.” 
 
————————————————————————————- 
 

Links på hjemmesiden! www.krisos.dk 
 
Til dem af jer, der kan gå på internettet, 
kan jeg henvise til, at der under menuen 
links er rigtig god inspiration at hente. 
 
Man kan gå direkte ind på Bibelen, 
Gert Grubes daglige andagt  
eller Et ord til dagen.  
Bede med på www.bedehus.dk eller 
man kan bede Kristuskransens bønner 
ved at klikke i kransen og føre musen 
over perlerne i det nye vindue der kom-
mer. …… og meget mere……        inga. 
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7 Bønner til beskyttelse. 
 

Her er der nogle skriftsteder til at bede før og under bedevandringen. 
Til at bede om Guds beskyttende arme omkring dig og dine familie-
medlemmer, når du går Hans ærinde.  
Ved at gøre dette, afværges  fjendens angreb før de lanceres. 
 
”Det ved jeg: Gud er med mig” Salme 56.9  
 
”intet ondt skal ramme dig, ingen plage skal nå dit telt,”  
Salme 91.10 
 
”Halleluja. Lykkelig den, der frygter Herren og elsker hans bud 
højt. Hans afkom bliver mægtigt i landet, retskafnes slægt  
velsignes.   Rigdom og velstand fylder hans hus, og hans retfærdig-
hed  består til evig tid.”   Salme 112.1-3  
 
”Vor Herre er stor, mægtig i styrke, hans indsigt er uden mål. 
Herren bringer de hjælpeløse på fode, men de uretfærdige slår han 
til jorden.” Salme 147.5-6  
  
”Herrens navn er et fæstningstårn, den retfærdige løber ind i det og 
er i sikkerhed.” Ordspr.18.10 
 
”Alle, der raser imod dig, bliver til spot og spe; dine fjender forgår 
og bliver til intet. Søger du efter dine modstandere, finder du dem 
ikke, dine angribere bliver til intet som helst.  
For jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til 
dig: Frygt ikke, jeg hjælper dig.”Es.41.11-13 
 
”Alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig, de skal juble til evig 
tid. Du beskytter dem, og de, der elsker dit navn, skal fryde sig over 
dig.” Salme 5.12  
 
”Gud rejser sig, hans fjender spredes, og hans modstandere flygter 
for ham.” Salme 68.1-2 
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Bedevandring: 

-er, at have en bede praksis  på stedet;  
 
-er, at se at bøn kan øge din forståelse af behov for bøn 
 
-er, at bede på andres vegne; 
 
-er, at bringe deres behov frem for Herren, som var de dine   
 
-at det kan hjælpe dig til at holde fokus og høre på Gud 
 
-så dine bønner kan blive mere effektive  
 

Flere mennesker er i kontakt med social- og sundhedssektoren end 
med kirkerne  

  

Gør en forskel……... 

  Gå bedevandring  på                    
                    

  

p         dit hospital/arbejdsplads 
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 Tag et specielt ansvar for din arbejdsplads. 
 
Før Israels børn krydsede Jordan for at indtage landet Kanaen, sendte Jo-
shua, Nuns’s søn, fra akacietræerne, to mænd ud for hemmeligt at   spio-
nere, idet han sagde ”Gå, iagttag landet, især Jeriko”. Ligesom de to spio-
ner, er vores formål med bønnevandringen på hospitalerne at observere 
det åndelige klima. Hvad er vi op imod? Hvad er det åndelige mørkes 
styrke på de store steder, som vi vil kæmpe med?                            
Hvorfor er der apati overfor evangeliet om Jesus Kristus? 
Sundhedsvæsenet blev primært bygget på kristne principper, men de er 
sørgeligt faldet bort i nutiden. Derfor inviterer vi dig, til sammen med os, 
at blive agent for en forandring på dit hospital. Sundhedsvæsnet er til for 
os. ”Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer” Matt.10,16  i 
jeres bestræbelser på at tilbageerobre det til Jesus Kristus.  
 
Bedevandring: er et relativt nyt fænomen, og dets oprindelse står ikke 
klart. Der er ikke bibelsk belæg for bedevandring, skønt på biblens tid, 
vandring var den almindelige måde at transportere sig på og at det er 
klart, at mennesker må ha’ vandret og bedt samtidig. Skønt der ikke er 
nogen direkte opfordring til bedevandring, er vi imidlertid opfordret til  
”at bede uophørligt” og da vi dagligt går, er bøn uden ophør, helt sikkert 
noget vi gør, mens vi går. 
 
Bedevandring: falder ind under kategorien forbøn, som er bøn på andres 
vegne, for at bringe deres behov frem for Herren som var de egne behov. 
Et vidunderligt eksempel på forbøns bøn i biblen er, da Abraham forhand-
ler med Gud om Sodoma og Gomorras overlevelse. Herren åbenbarede 
for Abraham, at han havde til hensigt at ødelægge disse to store byer 
p.g.a. deres alvorlige ondskab. Abraham gik i forbøn for dem og fik  
Herren til at indvilge i, at hvis der fandtes blot 10 retfærdige i byen ville 
han spare både Sodoma og Gomorra. 
 
Bedevandring: er praksis ved bøn på stedet, at forbønnen er den slags, der har 
stedet, hvor I går som mål for forbønnen. Det gør det, en hel del mere interes-
sant, når I ser, hvad I be´r for i stedet for at sidde i et rum med lukkede øjne, 
mens I forestiller jer det. At I rent faktisk ser jeres forbøns emne, kan virkelig 
inspirere jeres  bøn til at blive mere  specifik og derfor bliver jeres bøn mere  
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 Bedevandring viser sig uden at lave scener! 
 
Praktiske retningslinier: 
Det er bedst med smågrupper på 2 eller 3 personer 
Vær ikke social med dem du går med. Det er bedetid og hold jeres åndelige 
øjne og ører åbne. Gud vil give en nøglen til at bede specielt for dette ho-
spital / denne arbejdsplads. 
Husk det er ikke et væddeløb; tag jer tid så Helligånden kan vise jer, hvad 
han end måtte ønske. 
Lyt …og bed om det, som Herren leder jer til. 
Brug almindelig kendt bøn, når det er fællesbøn, bønner fra biblen og vel-
signelserne. 
Gå diskret og bed stille, medbring ikke biblen 
- dette er ikke stedet for et vidnesbyrd. 
Følg ruten som er tildelt dig/jer .  
Bliv i de åndelige og fysiske rammer, der er givet jer. 
Ved afslutningen af jeres vandring , samles I og deler jeres indtryk, visio-
ner osv. og skriver dem ned. 
Fortsæt med at bede dagligt om tingene som Herren har vist dig/jer.  
Ingen mennesker vil ha’ alle brikkerne til puslespillet. Gud ønsker at alle 
lemmer på Hans legeme skal  deltage. 
Under bedevandringen er det vigtigt at indtænke: 
lovsang til Gud  
krig mod den onde og 
Kristi modtagelse blandt mennesker.                   
 

 

Interesserede i bedevandring på hospitalet / arbejds-
pladsen kan kontakte KriSoS 3190 4223/2076 3037  eller 
www.krisos.dk 


