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KriSoS har til formål:
at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg

Indhold:
Ingers side - Rosen - Næste skridt - VELKOMMEN TIL :
Nordisk konference & 60 års jubilæum 16. til 19. august i Sverige

KriSoS

KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren
Medlem af Healthcare Christian Fellowship International

kontaktgruppeledere
Ring til en af vores kontaktgruppeledere eller en fra ledergruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om

www.krisos.dk

KriSoS - Kristne i Social- og
Sundhedssektoren

KriSoS har til formål:
- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg

og Sundhedssektoren end til kirkerne!

1 - Region Nordjylland

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

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
Lindegaardsvej 18
3630 Jægerspris
Tlf. 20 76 30 37
inga@krisos.dk

5 - Region Hovedstaden

MEDLEM AF KriSoS

”Som Faderen har udsendt mig,
sender jeg også jer!”
Joh. 20,21

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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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.

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
SKSF Sverige 60-års jubilæum – HCF Nordisk konference
16. - 19. august 2012. Se programmet andet sted i bladet
21. oktober SundhedssektorSøndag
uge 2 2013 Bedeuge i Irland
1.maj bøn forskellige steder
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Kære KriSoS familie.
Det er pinsetid. Helligåndens susen lyder i løvet. Sommeren står for
døren og hvor vi håber på at solens varme stråler må komme og gennemvarme os. Vores temadag i Græse Kirkes sognelokaler den
24’marts blev en dejlig dag. Som begyndte med kort at hilse på Signe
Voldby, kirkens præst, der desværre ikke kunne deltage pga en dåb.
Herefter et smukt dækket formiddagskaffe bord med mange gode sager som Connie Kjærs store søn havde gjort klar til os.
Efter at have spist godt og en kort morgen andagt overgik vi til den indkaldte generalforsamling. Beretning og regnskab blev godkendt og Erna Frost og undertegnede blev
genvalgt. Kontingentet uændret 150kr pr. år. Drøftelse af fremtiden blev henlagt til
efter temadagen. Kai var dirigent og takkede for god ro og orden og efter en kort pause
overgik vi til en spændende mangfoldig undervisning gennem Villy Holms malerier,
inspireret af hans tanker om hvad livet har budt på, set i lyset af biblens lære. En mand,
der gennem sine hænder har formået, at videregive Guds kærlighed til mennesker. Efterfulgt af en lækker frokost og gåtur inden vi tog en fremtids snak, om hvilke planer vi
hver især går og pusler med og hvad det betyder for KriSoS i fremtiden. Connie blev
udnævnt til kontaktperson for Sjælland. Hun bidrog med stærke vidnesbyrd om Guds
omsorg gennem svære tider. For egen del kunne jeg sige, at min arbejdstid nu er blevet
reduceret med 3timer om ugen. Hvilket gerne skal udmøntes i en KriSoS dag i hver
måned. Jeg har bedt om, at jeg fremover vil ha’ fri den sidste torsdag i måneden m.h.p
at kunne holde bedemøde på Odense Sygehus for alle medarbejdere og patienter/
pårørende fra kl.15-16 i vores kirkesal. Første gang blev den 24.maj og der kom ingen;
men al begyndelse er svær og jeg har brug for forbøn til hvordan jeg når ud; potentialet
er 6-7000 mennesker. Min drøm er også, at vi må komme til at gå bedevandring på
OUH.
Siden generalforsamlingen er mit ønske om at læse biblen efter modellen fra Belgien
blevet skudt ned; det at modellen er til ”ikke bibelvante” passer ikke til en gruppe, hvor
vi er kendt med Guds Ord. Vi arbejder nu med at finde en anden metode.
Inga er gået på efterløn her pr. 1maj og flyttet til Jægerspris. Det betyder en forflytning
af ressourcer: Sjællænderne bliver stærkere – jyderne skal fremover vise hvor seje de
er. Men de lagde godt ud. De sagde ja til at være værter for generalforsamling og evt.
konference i Ans/ Kjellerup næste forår. Vi talte også om invitationen fra SKSF i Sverige som fejrer 60års jubilæum d.16-20,august og den fest, vi gerne vil være med til at
skabe for dem . Hermed en opfordring til alle, til at deltage. Det er utroligt skønt, at få
lov til at fejre med og nordisk konference er et andet spændende element som afholdes
samtidig med. Bed til, at vort ønske om at blive kirkens forlængede arm til syge og
svage mennesker må blive en realitet.
Med ønsket om Helligåndens inspiration og en god sommer Inger
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Inga Sørig, Nordisk koordinator
Nordisk konference i Sverige 16. til 19. august (program side 4)
MEGET velkommen til en helt speciel ferie!
Konferensavgift: 300 kr

Program för
Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund 60årsjubileum och Nordisk konferens

Bussutflykt med guidning och inträde: 220 kr
Betalas vid ankomst till konferensen.

Mullsjö Folkhögskola 16-19 augusti 2012
Torsdag
16:00
18:00
19:00
20:30

Kostnad för mat och logi.
Registrering. Kaffe m dopp - självservering
Middag
Samling: ”Gubbröra” och andra lokala förmågor medverkar.
Kvällskaffe

Fredag
07:30
Morgonbön
08:00
Frukost
08:30-1300 Bussflykt.
13:00
Lunch
14:30
Kaffe - självservering
15:00-17:00 Årsmöte
18:00
Middag
19:00
Samling: Hälsningar från grannländerna, Bilder från Manilla mm.
20:30
Kvällskaffe
Lördag
07:30
Morgonbön
08:00
Frukost
09:30-12:00 Undervisning: Liselotte, Fruktpaus
12:30
Lunch
13:30-15:00 Ledig tid för t ex promenad
14:30
Kaffe - självservering
15:00-16:00 Undervisning: Liselotte
16:00-18:00 Ledig tid för t ex promenad
18:00
Middag och Festkväll: Medlemmar berättar minnen. Liselotte håller i
andakten.
Söndag
07:30
08:00
10:00
12:30
4

(Betalas på Mullsjö Folkhögskola)
Helpensionsavgift enkelrum Skogshöjden
2 430 kr
Helpensionsavgift dubbelrum Skogshöjden
1 890 kr
Helpensionsavgift på elevhem, enkelrum,
4 rum delar på dusch och toalett
1 630 kr
För er som inte har möjlighet att delta hela konferensen:
Dygnspris torsdag
692 kr
Dygnspris fredag
784 kr
Dygnspris lördag
892 kr
Inkl övernattning i enkelrum och frukost
Dagspris
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

125 kr
240 kr
375 kr
85 kr

Priserne er svenske kroner
Jeg kan kontaktes, hvis du har spørgsmål og jeg vil gerne foretage fælles
dansk tilmelding - sidste frist er 1. august på inga@krisos.dk
Inga

Morgonbön
Frukost
Gudstjänst: Liselotte, Christer Ramefelt m fl. medverkar. Nattvard
Lunch och avslutning
se priser på side 9
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Der gik lang tid – rigtig lang tid på denne måde uden et bevist tegn til gartneren
fra Den unikke Rose.
Pludselig anede Den gode Gartner et nyt, smukt og livskraftigt kronblad og
brød ud i vild jubel og dans. Det smittede bien, som summede rundt og rundt
alt det bedste den havde lært. Rosenbusken turde ikke røre sig ret meget og sugede i stedet for ekstra meget af den gode og nærende vandåre, som den havde
sine rødder tæt ved.
I det samme drejede den unikke rose sit hoved mod gartneren og fik øjenkontakt med ham. I sin svaghed følte den sig pludselig stærk, og det fik en selvforstærkende effekt til at blive endnu stærkere.
Så faldt den i en dyb og rolig søvn og alt i mens rosen sov, blev Den gode Gartner ved at passe denne unikke skabning, bien summede rundt omkring, rosenbusken fortsatte med at suge næring til sig og alle blomsterpindene blev ved at
være der for Den unikke Rose selvom den egentlig snart var så stærk, at den
kunne holde sig selv oppe. Ingen kunne undværes og alle glædede sig over Den
unikke Rose og dens udvikling.
Der gik endnu lang tid før Den unikke Rose var færdigudviklet og det viste sig,
at den var blevet endnu mere kraftfuld og endnu smukkere end den tidligere
havde været.
En dag kom solen forbi et vindue i gartneriet og sendte nogle af mest de kraftfulde stråler, den havde, ind så Den unikke Roses kronblade blev ramt. I det
øjeblik skete der noget virkeligt fantastisk i gartneriet: Den unikke Roses store
hoved med de mange flotte og stærke kronblade åbnede sig fuldt ud! Og der –
der lige midt i Den unikke Roses knop var der en endnu større og mere betydningsfuld perle end den første, som Rosen havde gemt i sig. Det hele så så majestætisk ud!
Denne kraftfulde handling fik også rosenbuskens knopper til at folde sig ud!
OG…… nu blev det ikke større, for i hver eneste af buskens blomster var der
også en smuk og unik perle! Der var virkelig stor lykke i gartneriet og hos alle,
der havde været deltagende i Den unikke Roses fald og den efterfølgende opblomstring og skønhed.
Nu kom bien virkelig på overarbejde, så i stedet for selv at flyve ud i verdenen,
sendte den alle de andre insekter i dens netværk ud med denne vidunderlige
nyhed – til stor glæde for mange, der senere besøgte gartneriet.

Den unikke og dyrebare rose.

Det var en dejlig sommerdag.
Solen skinnede og dens varme stråler ramte jorden med stor kraft. Der hvor
strålerne ramte, sprang det ud med liv af alle slags! Blomsterne sprang ud i
et fuldt flor i mange farver, insekterne summede rundt om alle disse smukke blomster, græsset groede hurtigt op og der hvor der var bare pletter, spirede nyt sundt græs frem. Det blev så fint grønt.
Pludselig og uden varsel vokser den dejligste dybt røde rose op af jorden.
Der stod den og knejsede med de flotte kronblade og de mange torne, og
nød i den grad solens vidunderlige kræfter. Den følte sig sund og rask, og
blev rigtig glad for det liv, som var blevet dens eje.
Den nød al det smukke, den var omgivet af; fuglenes skønne stemmer, der
tilsammen dannede et uovertruffen smukt kor, de andre blomsters duft, farver og pragt, insekternes summende vingeslag og det grønne græs, der vejrede svagt fra side til side i den stille sommerbrise.
Dette var da livet, synes den, og dette liv var da værd at leve.
Jo mere den nød alt det herlige omkring sig, jo mere foldede den sine mange, store og flotte kronblade ud – der syntes ikke at være nogen ende på,
hvor stor den kunne blive! Og just som den havde foldet sig helt ud, kom
en stor bi forbi og landede i rosens midte.
”Av da!”, mumlede den, da den landede. Det gjorde rosen lidt forskrækket,
og spurgte bien, om den havde det godt?
”Joo- jooe”, stammede bien
”og hvor er du smuk og enorm værdifuld. Du rummer den smukkeste og
mest blændende perle, jeg nogensinde har set. Det var denne sjældne perle,
jeg ramte, da jeg landede, og den gør dig bare endnu mere smuk. Du er
uvurderlig!!”
Rosen blev glad og ydmyg, og straks lettede bien og fløj ud i hele verdenen
med nyheden om denne sjældne og unikke skabning.

Connie Kjær
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Det kom den onde og følelseskolde gartner for øre og i al hemmelighed besluttede han, at hente rosen derudefra. Alt dette vidste rosen intet om, så da det pludselig blev meget mørkt omkring den, blev den meget forskrækket.
Da den kikkede op, så den lige ind i et par iskolde og døde øjne – de rummede
ingen varme, hvilke skræmte rosen meget og den blev meget angst. Den onde
Gartners ansigt var barskt og råt, og den måtte se i øjnene, at alt i livet ikke er
godt. Den blev så angst og panisk at den næsten ikke kunne få vejret. Den gispede og pludselig mærkede den stærke smerter nede ved sin rod. Den besvimede!
Og væk var den!
Da den kom til sig selv, var den fuldstændig omtåget og følte sig meget svag.
Den havde ikke længere forbindelse med sine rødder, kunne den mærke, og hvor
var alt det smukke henne? Den kom lidt mere til sig selv samtidig med at den
kunne mærke, hvordan den forblødte. ÅHH, hvor det smertede både ned af
stænglen og i knoppen – det var, som om den var blevet ødelagt overalt og den
følte at mange dele af sig var revet fra hinanden.
Mens den lå der med alle sine smerter og en indre viden om, at livet var nok forbi nu for den, fik besøg af bien. Denne gang var det biens tur til at blive forskrækket, da den opdagede, hvem det var, der lå der.
”Ja men, hvad er der sket?” spurgte bien helt sørgmodigt, og rosen kæmpede
med at fortælle sin historie – sine oplevelser. Rosen nåede lige at få svar på disse
spørgsmål: ”Hvor er jeg, og hvad er der sket?”
Bien svarede, at perlen var blevet stjålet og at rosen nu lå på møddingen – smidt
ud og kasseret. Så besvimede rosen igen, og mens bien var grædende, indså den,
at noget måtte der gøres. Den fløj atter ud i verdenen og denne gang med dette
triste budskab: ”Den smukkeste og mest unikke rose er faldet for den onde gartners hånd.”
Budskabet nåede Den gode Gartners ører. Gartneren brød ud i gråd og tårer. Beslutsomt og hurtigt løb Den gode Gartner ud til møddingen. Der var en hæslig
stank derude – det var jo sommer!
Og synet at den ødelagte rose, skar gartneren dybt i hjertet, for det var jo ham,
som havde ladet rosen vokse op!
Der var ingen tid at spilde. Den gode gartner samlede varsomt den ødelagte og
slatne rose op og bar den ømt og varsomt. Hele rosens krop og hoved lå i og op
ad Den gode Gartners store hænder og arme. Kursen mod gartneriet var sat og
det gik stærkt, for gartneren ville rede denne smukke og unikke skabning!
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Hjemme i gartneriet fandt han den kraftigste rosenbusk med de dybeste og mest
solide rødder, som han havde. Han satte busken ind i situationen og begge var de
fuldstændige enige om planen.
Den gode Gartner lavede forsigtigt et snit i en af de bærende grene tæt på den store og stærkes rosenbusks rødder. Det gjorde rigtig ondt på busken, men smerten
var større ved synet af den ødelagte og næsten døde rose. Forsigtigt lavede gartneren et nyt friskt snit i den unikke rose, så der kom en ny og frisk blødning.
Den gode Gartner satte den livløse og næsten døde rose på den stærke og kraftfulde busk, forbandt den med al sin kærlighed, omsorg og tårer. Han satte en masse
blomsterpinde tæt op ad rosens slatne krop, som skulle støtte den, fjernede alle de
ødelagte og visne blade, vandede busken med nærende vand tilsat gødning og til
sidst satte han et varmeapparat hen i nærheden af rosenbusken med den unikke
rose. Den skulle erstatte solens kraftfulde stråler og energi.
Alt dette mærkede Den unikke Rose intet til. Den gode Gartner var derimod fyldt
af sorg og smerte over Den unikke Roses tilstand. Han satte sig derfor lige ved
siden af den, for han ville ikke forlade den og aldrig slippe den. Han ville være
der, når den kom til sig selv! I ventetiden blev han ved at pleje og passe Den unikke Rose – dag og nat, og glæden ville da heller ingen ende tage, da gartneren
fandt det første spæde og lysegrønne skud helt ned ved Den unikke Roses rod.
Der var LIV!
Den unikke rose havde ingen ide om den udvikling, som den gennemgik i gartneriet, for den var stadig bevidstløs.
Gartneren fortsatte sin behandling – nænsomt og blidt, og langsomt kom der flere
og flere skud op ad stænglen, og de blev mere og mere kraftfulde.
Og bien, hvad skete der med den? Jo den flyttede ind hos Den gode gartner og fik
lov at bo i den livsdygtige rosenbusk, så den sammen med Gartneren kunne være
der for og hos Den unikke Rose. Bien ventede kun på at rosen vågnede, så den
med sine vingers susen kunne være med til at blæse mere liv i Den unikke Rose.
Rosen begyndte langsomt at komme sig og i sin ikke helt vågne tilstand registrerede den omsorg, som den fik samt bien summen i periferien. Den mærkede livskraften fra rosenbusken selvom den stadig følte sig svag.
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