Afsender
KriSoS-Basen
Jervelundhaven 23
5220 Odense SØ

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

KriSoS
Kristne i Social– og Sundhedssektoren

Alle henvendelser kan rettes til:

KriSoS-Basen
Jervelundhaven 23
5220 Odense SØ
tlf.: 66 12 20 32

20. Årgang

Formand & kasserer
Inger Ebbesen
Jervelundhaven 23
5220 Odense SØ

tlf. 31 90 42 23
inger@krisos.dk
Ledergruppemedlem
Kai Rasmussen

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

Bank 1551-0016204641 eller Giro 01-16204641
Ledergruppemedlem
Redaktør
Inga Sørig
Lindegaardsvej 18
3630 Jægerspris
tlf. 20 76 30 37
inga@krisos.dk

Ledergruppemedlem
Erna Frost
Klokkelyngen 9
8643Ans By
tlf. 86 87 03 69

erna@krisos.dk
Nordisk koordinator
Inga Sørig
Lindegaardsvej 18
tlf. +45 20 76 30 37
inga@krisos.dk

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. september 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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Du fylder mig med glæde,
for glæden er fra dig,
du Gud, der helst vil give,
så glæden bor i mig.

E-mail: krisos@krisos.dk

www.krisos.dk

Juni 2013

Du løfter op min smerte,
så smerten er hos dig,
du Gud, der kender sorgen
og deler den med mig.
Du fylder mig med undren,
forunderlige Gud,
du åbner altid udvej,
når alt ser håbløst ud.
Du løfter mine tanker,
så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes,
at du forlader mig.
Du bærer mig i livet,
hvor alt kan ske med mig.
Gud, lad mig altid vide,
at jeg tilhører dig!

Indhold:
Ingers side - Referat fra konferencen og kirkedagene Næste skridt - Hvad er KriSoS

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
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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
Konference i Norge: 27. - 30. juni
Sverige: 29. august - 1. september
Sundhedssektorsøndag den 20. oktober.

Kig ind på www.krisos.dk

1. maj forskellige steder
Verdenskonference for ledere i Pretoria, Sydafrika 3. til 8. maj 2014
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Kære KriSoS-venner
Mange ting er sket siden sidst. Vi er langt henne i årets skønneste måned: ”Det dufter lysegrønt af græs” og naturen står
i al sin pragt, parat til snart at holde pinsefest.
Vores konference i Kjellerup blev en stor velsignelse. Fredag
aften, efter generalforsamling og mad stod den på spændende livs rejse frem til det, at være kristen elev i social og
sundhedssektoren ved Anne Molin og hendes mor, Ellen Molins vej, til at blive udøvende kunstner og hvorfor billederne
er, som de er.
Lørdag fik vi, efter en skøn morgenandagt og lovsang med baptistpræst
A.M.Winther; livsforvandlende undervisning i et meget givende personligt
vidnesbyrd fra Rita Brohus Wienberg om tilgivelse. Formiddagen sluttede
med bøn og bekendelse i små grupper. Eftermiddagen, efter en god frokost
og pause med plus tid, - fortsatte med Rita med nærværende undervisning
om tankernes magt. Hvordan vi let kan ødelægge tingene for os selv og andre med negative tanker/forventninger og ord. Hvor kærlighed udtrykt i ord
og gerning kan højne livet med vore medmennesker.
Vi sluttede dagen med bønnen fra Irland ”Vi omslutter dig” hvor 4 personer
ber’ for den 5’ med nogle forud bestemte ord fra biblen; en står foran, en
bagved og en på hver side. Alle prøver på skift at stå i midten. En meget
dejlig og særlig oplevelse. Konferensen sluttede søndag med en dejlig Palmesøndags gudstjeneste i Viborg domkirke som optakt til påsken.
Sne og frost havde svært ved at slippe os i år og varme dage har der ikke
været mange af endnu; men så meget længere kan vi glæde os over skønheden, de sidste påskeliljer er først ved at afblomstre nu hvor pinsen står
foran os.
Vi holdt 1’maj i kirkesalen på OUH for 1’gang i år; en helt særlig dejlig oplevelse med deltagelse af vor dejlige sygehuspræst Solveig Refslund og forhenværende KriSoS og SMF medlemmer som nu er vendt tilbage til fællesskabet, hvor vi bad fri bøn over de til 1’maj hørende bønner.
Vi er 5 trætte og meget fyldte mennesker som netop er hjemvendt fra Danske Kirkedage, hvor KriSoS fik lov at være på stand med SMF og vi som
KriSoS familie præsenterede os flot med Jes’ fine nylavede poster på staffeliet som Inga så klogt havde tænkt, vi kunne få brug for. Vi delte ud: Erna,
Kai og Bente, Inga og undertegnede og forsøgte at få folk i tale med Agnetes bolsjer, vore nylavede bogmærker og nye præsentationsfoldere.
Der var utrolig mange mennesker som vi gerne ville og kom i forbindelse
med, skønne gudstjenester og fantastiske foredrag, dybt rørende film,
pragtfuld sang, skønne billeder og mange, mange måder at fortælle sin historie på. Meget gjorde vi og meget kunne være gjort anderledes, men vi
fik også meget
3 med hjem. Vi gjorde det og vi vil gøre det igen for det er
virkelig muligheden for at nå mennesker og få fortalt hvad KriSoS er og vil.
Glædelig pinse fra Inger
3

Inga Sørig, Nordisk koordinator i HCF
Kære alle i korsflagenes lande.

Med bolsjer - bogmærker
brochurer og vindende ord
blev der informeret om
KriSoS på Danske Kirkedage 2013.

I Danmark har vi haft en dejlig konference om tilgivelse
og tankernes magt, der fik personligt betydning for mange.

Vi var 5 personer tilstede:
Erna, Inger, Inga, Bente
og Kai. Det blev et stærkt
fællesskab for os også som
ledergruppe, at være ”på
ferie” sammen i Aalborg i
Kristi Himmelfartsdagene.

Vi har deltaget i Danske Kirkedage, hvor vi havde en lille stand og fik mange mennesker i tale. Vi deltog i et fantastik foredrag med den norske stortingspræst og sjælesørger efter den tragiske terror på Utøya. Norges lange
fredag. ”Aldrig har jeg set så mange græde - og aldrig har
jeg set så mange tænde lys.”
”ONDSKAB TÆRER, GODHED NÆRER”
Alle var dybt berørt af det Per Arne Dahl sagde.
På www.danskekirkedage.dk kan der læses og kigges på
mange billeder og videoer.
”At rejse sig efter en rystelse”
Bog og foredrag af Per Arne Dahl, Oslo

Vi boede henholdsvis i
hytte og campingvogn og
spiste og arbejdede godt
sammen.

Nu kommer næste skridt, der bliver konference i Norge og Sverige.
NORGE: KFH
LANDSMØTE 27 – 30 juni 2013, VIKEN FOLKEHØYSKOLE, GJØVIK,
Tema: EN UFORANDERLIG KRISTUS I EN FORANDERLIG VERDEN
Program: www.kfhelse.no

SVERIGE:
Välkommen till SKSF:s gemenskapsdagar
29 augusti - 1 september 2013 på Åre Fjällsätra, Undersåker
(mellan Åre och Järpen)

Incheckning från kl 16 på torsdagen.
På fredagen har vi tänkt oss en utflykt för att bl a träffa samer.
Vi avslutar med gemensam lunch på söndagen.
Övrig information kommer i nästa nummer av Hälsning
och på SKSF:s hemsida
Program: www.kristenivarden.se
4

Sangen på forsiden er skrevet af Holger Lissner.
Melodi: Jeg ved en lærkerede
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Jeg glæder mig til vi ses. Inga

Nu håber vi på at have gjort KriSoS mere kendt!
Næste kirkedage bliver
afholdt i København i
2016 og vi glæder os til
at være med der også, og
vil gerne give en opfordring til alle om at besøge Danske Kirkedage.
Det var en fantastisk oplevelse og der var mange
flere programpunkter end
man kunne9 nå.
9

Keltisk bøn til Christfulness v/ Jette Dahl
Herren være foran dig for at vise dig den rette vej
Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen
Herren være bag dig for at holde din ryg fri
Herren være under dig for at gribe dig, når du falder
Herren være omkring dig for at værne dig fra det onde
Herren være inden i dig for at fylde dig med sin ånd
Herren være over dig for at velsigne dig.
Så vær du velsignet af Gud Fader, Søn og Helligånd. Amen

KriSoS generalforsamling referat 22.3.2013
1.Valg af dirigent :Kai Rasmussen
2.Formandsberetning v. Inger Ebbesen
Året der gik
Beretningen som godkendes
3.Regnskab: Fremlagt for 2012, som godkendes
Forslag fra kasserer: at alle penge fra KriSoS spareæsker indsættes på KriSoS
kontoen. Udlæg betales mod tilsendelse af regning/bon på indlægget.

———————————————————————
Hvad bøn formår. (fra Kais andagt i Mullsjø)

Dette for at indtægter /udgifter synliggøres .
Hvis man ønsker gavekvittering, brug Missionsfonden som så sender pengene

Jeg stod tidligt op. Skyndte mig i gang med dagens gerning
Jeg havde så meget at gøre, at der ikke var tid til at bede.
Problemerne tårnede sig op og byrderne blev stadig tungere
Hvorfor hjælper Gud mig dog ikke? - tænkte jeg
Han svarede: ” Du har ikke spurgt.”
Jeg længtes efter at møde glæde og skønhed,
men dagen sneglede sig af sted - grå og trist.
Jeg undrede mig over, hvorfor Gud ikke viste mig vejen.
Han svarede; ”Du har ikke søgt.”
Jeg prøvede at komme ind i Guds nærhed
og brugte alle mine forskellige nøgler i låsen
kærligt og ømt sagde Gud:
”Mit barn, du har glemt at banke på.”
I morges vågnede jeg tidligt og tænkte mig om,
førend jeg gik i gang med dagens gøremål.
Der er så meget der skal nås.
8
og jeg måtte
tage mig tid til at bede.
8

videre til KriSoS.
Husk at skrive, at det er til KriSoS v. indbetaling.
4.Fastsættelse af kontingent : Fortsætter med 150 kr/årligt
5.Valg:
Connie Kjær er udtrådt
Kai og Inga modtager genvalg
6.Indkomne forslag: Ingen
7.Evt. tages senere
Referent Solveig Rasmussen
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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
7på Giro:

1 620 4641 / eller Bank: 1551-0016204641

