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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. juni 2013
12 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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KriSoS konference i Kjellerup 22. - 24. marts 2013

E-mail: krisos@krisos.dk

www.krisos.dk

Marts 2013

Kom til konference og tag beriget hjem - kom selv- tag andre med
————————————————————————————
KriSoS har til formål:
at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektorenat inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg

Indhold:
Konferenceprogram - Ingers side - Referat fra Irland - Næste skridt Folder om KriSoS - Kirkedage m.m.

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

1 - Region Nordjylland
Ledig
Kontakt Inger hvis du vil være KriSoS
kontaktperson i Nordjylland

og Sundhedssektoren end til kirkerne!

2 - Region Midtjylland
Erna Frost, tlf. 86 87 03 69
Klokkelyngen 9,
8643 Ans By

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

5 - Region Hovedstaden
Inga Sørig
Lindegaardsvej 18
3630 Jægerspris
Tlf. 20 76 30 37
inga@krisos.dk

3 - Region Syddanmark
Lis Touhy, tlf. 23 47 71 31
Gl. Tingvej 13
6818 Årre
Leder af KriSoS:
Inger Ebbesen
Jervelundhaven 23
5220 Odense SØ
Tlf.: 66 12 20 32/31 90 42 23
Mail: inger.ebbesen@gmail.com

Dansk og nordisk bedekoordinator

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

MEDLEM AF KriSoS

”Som Faderen har udsendt mig,
sender jeg også jer!”
Joh. 20,21
2

2

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.

11 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
KriSoS konference med generalforsamling i Kjellerup 22-24/3 2013
Tema: Tilgivelse og Tankernes magt v/ Rita Brohus Wienberg.
1. maj bøn forskellige steder
KriSoS stand på Kirkedage i Aalborg 9. til 12. maj 2013
Konference i Norge: 27. - 30. juni
Sverige: 22.- 25. august
Sundhedssektorsøndag den 20. oktober.
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Kig ind på www.krisos.dk

Kære KriSoS-venner
Så er vi halvt igennem vinteren og dagene er allerede betragteligt længere; og vintergækker, erantis og andre løgplanter pibler frem. Herrens
fornyende skaberkraft i funktion lige for øjnene af os.
Året begyndte for Inga og undertegnede med en dejlig bedeuge i
Greystone, 50km syd for Dublin i et nyrenoveret KFUK konference og
kursus hus. Vi var 32 HCF’ ere fra 8 forskellige lande, der samledes
om bedeguidens opfordring ”Udholdenhed i bøn”, skøn lovsang og
undervisning af Jovita fra Litauen, Ann fra Irland og Jeff Dyas fra
Wales og Marilyn Rollier fra Schweiz, over Esajas 54.-55.2 med udgangspunkt i situationen, der er fælles for social- og sundhedssektoren i vore lande. At vi ofte retter vort
blik mod problemerne, i stedet for først at søge Gud og bede om Hans vision. Hvad
forventer Han af os? Opfordringen fra Esajas er, at vi skal ”gøre mere plads i vort telt,
spænde teltdugen ud – spar ikke på den, gør bardunerne lange” og vi mærkede, at hvis
vi samarbejder med Gud, vil Han lade os opleve vækst og forandring. Så også
”Ufrugtbare kan bryde ud i jubel, for den enlige får flere børn end den, der er
gift”Es.54.1 - bl.a. gennem en mentor ordning, hvor ældre medarbejdere tager unge
under vingerne, beder for og med dem og fortæller hvilke dumheder man kan gøre,
men også , at vi beder til, at deres visdom må være 10 gange større end vor. Bedeugen
blev velsignet med 5 unge deltagere fra Schweiz, Frankrig og Irland og bedetrioer, der
fungerede rigtig godt flere gange dagligt. Der var god tid til samtale, hvile og skønne
gåture ved havet i det meget anderledes klima hvor roser, morgenfruer og jasminer stod
i blomst og palmerne stod som store træer udenfor og pigerne gik med sportsstrømper
til skoleuniformernes nederdele i januar . En dejlig togtur til Dublin i regnvejr og Trinity College, deres universitet med imponerende 18mill. bøger i bibliotekerne og 23.000
studerende (svarer til universitetet i Odense). Vi spiste i slottets cafeteria og så en fantastisk udstilling af gamle bibelfragmenter samlet af en rig amerikaner Chester Beatty,
der havde samlet kunst m.m. de sidste 40 år af sit liv og doneret det hele til Irland.
Næste år har I chancen for at komme med til sådan en fantastisk begyndelse på det nye
år, idet Styrelsen i Sverige har sagt ja til at afholde bedeuge der i 2014.
Tilbage i Danmark arbejder vi fremad mod konference i Kjellerup Kirkecenter i marts,
hvor jeg håber, at I kære trofaste KriSoS venner, vil komme, så jeg kan få lov til at møde menneskene bag navnene i kartoteket, som kan være svære at forholde sig til, når
man ikke kender ansigterne, der hører til. (se vedlagte program). Derudover arbejder vi
på at få farver på vores blad, forberede deltagelse i kirkedagene i Ålborg, hvem skal
med og hvad skal vi præsentere os med. Men også at få bedegruppen på OUH til at
udvikle sig, vidne og bede for og med kollegerne.1 ungt menneske er dukket op og forleden lykkedes det for 1’gang at begynde dagen med bøn for dagen med en kollega. Vi
venter spændt på hvilke planer Gud har med os.
Jer .29.14:”Jeg3 ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke,
ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Inger Ebbesen, inger@krisos.dk
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Inga Sørig, Nordisk koordinator i HCF
Kære alle i korsflagenes lande.
A taste of Heaven!
Bedeugen i Irland var en forsmag på Himlen.
En fin balance mellem undervisning, lovsang, bøn og fritid. Stedet var KFUK konferencecenter i Greystones, 50
km. syd for Dublin, tæt på havnen og kysten, hvor havet strakte sig milevidt
til begge sider og bølgerne slog ind mod
klipper,
men der var også fin sandstrand, hvor
vinterbadere kom om morgenen. Solen stod op af
havet nogle morgener og det regnede, som traditionen siger
også meget i Irland. Der fortælles at
Irland har
40 grønne nuancer i landskabet, da der
kommer så
meget regn. Flot var der. Vi havde udsigt til et
meget smukt bjerg
Vi følte os også på bjerget. Åbenbaringens bjerg. Der var godt at være og nu
har vi meget
med hjem, vi gerne vil dele ud
af. Vi var 32
deltagere fra 8 europæiske lande, med mange forskellige modersmål, men
vi har alle lært
engelsk, så al tale og sang var
på engelsk.
Jeg fik en særlig oplevelse ved at komme i
tanker om en
sang, mens vi kørte fra Dublin
med bus sydpå: ”In Dublin fair city”, der
handler om Molly Malone, der går på gaden og sælger fisk. Den lærte jeg i
engelskundervisning for 50 år siden og har vist ikke sunget den siden, men
den var i min hukommelse og kom frem ved at være på stedet, hvor den er
skrevet. Fantastisk! Jeg tænker på ordet fra Bibelen om
at kaste brødet på vandet og det kommer tilbage, selv
efter lang tid. Vi skal give det levende brød, Guds ord, til
vore omgivelser, og det ligger i dem, som Molly Malone
var gemt i mit sind. På udflugtsdagen til Dublin hilste
jeg på hende! Vi så universitetet og biblioteket, der rummer 18. mill. bøger på engelsk, samlet gennem flere århundreder. Meget har
vi med os hjem og kan vise billeder og fortælle, så kom til konference få god
4
undervisning
og en tur til Irland om aftenen.
Kærlig hilsen Inga
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Hvem vil du møde som underviser på KriSoS konferencen?
Jeg hedder Rita Brohus Wienberg og er gift med Poul.
Vi har begge været gift tidligere og har hver to børn.
Tilsammen har vi syv børnebørn, hvoraf jeg kan præstere de seks.
Som adm. direktør har jeg de sidste 20 år drevet en privatklinik for
hårtransplantation og forskellige ansigtsbehandlinger. Som selvstændig har det
altid været muligt for mig, at vidne for de mennesker der kom der, og jeg har
ofte brugt bønnen, når mennesker har haft det svært.
Jeg er i dag 65 år, og folkepensionist. Heldigvis er det min datter der har overtaget min tidligere forretning, så der er stadig mulighed for at komme på arbejde ind imellem.
Jeg har været et troende menneske i 20 år. Mit ”JA” til Jesus, gav mig et helt
nyt liv. Jeg har fra dag ET vidnet og fortalt om Ham, som gav mig mit nye liv.
Jeg har været aktiv i kirken og som leder i Aglow.
På et tidspunkt deltog jeg i et seminar i Holland, hvor den amerikanske evangelist Paula Shields underviste i ”Helbredelse af sjælen”
Hjemkommet derfra oversatte jeg hendes materiale til dansk, og underviste i
nogle år i emnet. Igennem hele mit kristne liv har jeg været forbeder, og bønnen er for mig livsvigtig.
Lige nu er jeg ansvarlig for aftener i min kirke - Brændkjærkirken i Kolding –
som vi kalder fælleskirkelige aftener. Det er kommet op at stå, fordi jeg ønsker
enhed imellem kirkerne og imellem Guds folk.
Jeg glæder mig til at møde jer i Kjellerup.
Kærlig hilsen Rita.
———————
———————

”Menneske hvor er du?”
9. - 912. maj 2013.

————————
————————

Danske Kirkedage i Aalborg
KriSoS er der…….!
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KriSoS

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

Kristne i Social– og Sundhedssektoren

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
8

www.krisos.dk

Præsentation af KriSoS

—————————
KriSoS - foreningen, der har til formål:
- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
5- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg
—————————————————————————
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KriSoS
Kristne i Social- og Sundhedssektoren

• er en gruppe mennesker, som ser betydningen af, at styrke den
kristne holdning og livsstil i Social- og Sundhedssektoren i
Danmark
•

indser, at total patientomsorg gælder den fysiske, psykiske, sociale
og åndelige side

• vil gerne samle alle kristne inden for Social- og Sundhedssektoren til
at bede og arbejde for dette formål
• KriSoS vil gerne være kirkens forlængede arm.

Der går dagligt flere mennesker til
Social og Sundhedssektoren end til kirkerne.
Francis Grim ( KriSoS int. stifter 1936)

Vær med til at gøre en forskel - som salt på et æg!
Er et tværfagligt og tværkirkeligt fællesskab, der:
• inspirerer til venskabsevangelisation og totalomsorg
• styrker det kristne menneskesyn i Social- og Sundhedssektoren
• samler kristne inden for Social- og Sundhedssektoren til at bede
• arbejder i lokale grupper, hvor vi støtter, opmuntrer og viser
hinanden omsorg i det daglige arbejde
6
• fremmer
Guds rige ved at sprede Guds ord og kristent litteratur

KriSoS afholder konferencer, temadage, Sundhedssektorsøndag o.a.
• samler personale i lokale bedegrupper til bøn for deres arbejdsplads,
for Social- og Sundhedssektoren i deres område og for hinanden
• tilhører den nordiske region. Deltager i de nordiske konferencer. Europæisk Prayerweek, uge 2, hvert år. Verdenskonferencer hvert 5. år
• udsender bladet KriSoS 4 gange årligt
foreningens økonomi bygger på medlemskab og frivillige gaver .
• Medlemskab koster kr.150,00 om året - medlemskab: www.krisos.dk
7eller på Giro:

1 620 4641 / Bank: 1551-0016204641

