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Nr. 2
Turbillede fra båden
til Robben Island,
hvor Nelson Mandela
har siddet fængsle
t.
Med på turen er de
danske og de svenske deltagere.

De norske deltage
re

Møde om Salinekurset med Alet (underviser) og Bob Snyder (udvikler af kurset)

Til gudstjeneste i en lokal kirke

”Som faderen har sendt mig, sender jeg jer”

Johs.

KriSoS
Kristne i Social- og Sundhedssektoren

Årets gang i KriSoS
Hver måned:
Mail med ”Stafetten”, som er et ark med bedeemner. Til personlig brug eller
til bedegrupper. I grupperne beder man også for den enkeltes job og liv.
Ønsker du at få ”Stafetten” tilsendt og/eller at være med i en bedegruppe,
så henvend dig til Inga Sørig.
Hvert kvartal:
Du modtager et medlemsblad med nyt fra KriSoS og inspiration til at leve
autentisk som kristen i social- og sundhedssektoren.
Uge 2:
Årlig fælleseuropæisk bedeuge, hvor man samles i et europæisk land. Bedeguide til alle. Vil du deltage i turen, henvend dig til Inger Ebbesen.
Hvert forår
Inspirationskonference, der tager emner op, der kan klæde os på til at være
kristne i social– og sundhedssektoren, f.eks. trosdeling og etiske emner.
1. maj:
En særlig dag til bøn i KriSoS, hvor man inviterer alle kristne social- og
sundhedspersonaler i nærområdet til bøn. Hør om 1. maj i nærheden af dig
eller hjælp med at arrangere, henvendelse til Inga (se info s.11).
Midt i oktober:
I flere engelsksprogede lande er denne søndag udnævnt til Healthcare Sunday. Vi arbejder for at få en SundhedsSektorSøndag denne dag, hvor kirkerne beder for Social– og Sundhedssektoren. Bøn på www.krisos.dk.
Hver 5. år:
Verdenskonference i HCFI, Healthcare Christian Fellowship International.
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Inger Ebbesen, formand for KriSoS
Kære alle
Et medlem og 3 KriSoS ledere og er
netop vendt hjem
fra GLS, der betyder
Global Leader Summit eller ledermøde
for verdens HCF
ledere. GLS foregik
fra d. 3.maj til den
8.maj 2014 i nærheden af Pretoria. 1.
og sidste dag var komme/gå dage.
Emnet var:” Lede som Moses og Bygge
som Nehemias” i forhold til de 3 ben
arbejdet bygger på: Bøn, evangeliation
og discipelskab og m.h.p. opfyldelse af
den strategiske koncensus plan som vi
tidligere har arbejdet med.
Lede som Moses, er at høre hvad Gud
vil, før vi går i gang. Derfor gav det
god mening at søndag d. 4.maj var
afsat til bøn. Dels i det ny indviede,
Prayer Chapel på Hebron, dels på Pure
Joy hvor vi var indlogeret og hvor al
undervisning foregik i deres samlings
sal/ kirkesal. Vi var delt i 2 hold, således at halvdelen blev på Pure Joy og
den anden halvdel tog af sted til Hebron om formiddagen og modsat om
eftermiddagen.
Det var vældig godt arrangeret. Der
var lovsang og en lille indledende prædiken for os der var tilbage. Med udgangspunkt i Rom.9.1-3; 10.1-3; og
11.25 blev der talt om frelse for mit
land. Hvordan kan vi ændre vort land,
så folk kan få øje på, at retfærdigheden kommer fra Kristus? Hvordan kan
vi få indflydelse på menneskene i vort
land, så vi kan ændre strukturerne?
Med disse spørgsmål blev vi sendt af
sted til de forskellige bedestationer.
Der var 9 stationer fordelt på 3 til bøn,
3 til evangelisation og 3 til discipelskab
og vi skulle i grupper på 4-5 personer
bevæge os fra station til station efter 5
min.s bøn hvert sted for de bedeemner, som vi blev præsenteret for af den

bedekoordinator, der var knyttet til
stationen. Meget dejligt at opleve,
hvor effektive vi i fællesskab kunne
være.
Efter fælles frokost var det en stor
oplevelse at komme til Hebron som er
hovedkvarteret for HCFI og blive modtaget personligt af Erasmia Grim. Bedekapellets funktion blev skitseret og
understreget igennem Priscilla Afeke
og Arul Ankatells måde, at lede os
gennem gudstjenesten på og den afsluttende Halleluja sats fra Messias
som vi stod op og sang med på efter
evne.
Vi tog de første 3 kapitler af Nehemias
under kærlig behandling de 3 flg. morgener. Vi blev meget klar over, at det
er en vældig udfordring for os som
kristne at være med til at ændre ting i
vores land og det kræver visdom at nå
til at gøre som Nehemias. Som man
kan læse dér, fik han en stor del af
befolkningen til at bygge med på en
genopbygning af Jerusalems bymur og
restaureringen af byportene. Vores
udfordring er, at få befolkning i Danmark til at være med til at genopbygge muren af kristne værdier i Danmark og reparere moralens byporte.
Redskaberne hertil er bøn for og med
de svageste i vores land, personligt at
række ud til dem og deltage i Saline,
for at blive udrustet til at give evangeliet videre.
Bøn og lovsang indrammede dagene,
hvor emnerne blev gennemarbejdet
bl.a. gennem at sætte mål, hvordan
når vi derhen? Er vi villige til at opgive
det gamle og gå på Guds løfter ind i
det nye land? Joh, det var både udfordrende undervisning og spændende og
hårdt arbejde og fantastiske vidnesbyrd, der blev leveret fra mandag til
onsdag og mange møder afholdt om
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fremtidige tiltag. Bl.a. Bedekonference
i Israel i efteråret 2015
Glædelig pinse fra Inger

Inga Sørig, Nordisk koordinator i HCFI

Kære læsere i korsflagenes lande.
At være i Sydafrika i næsten 3 uger har
været ”elefanttastisk”. Vi rejste i det sydligste den første uge og i White Riverområdet uge 2 og den sidste uge var HCFI lederkonference i Pretoria, med besøg om
søndagen i Bedehuset for alle nationer på
Hebron, vores hovedkvarter.
Vi har set Afrikas dyr, oplevet klimaet, været på høje bjerge og på safari.
Besøgt så fattige og syge mennesker, at det var svært at fatte.
I landet er 2 mill. børn forældreløse og helt afhængige af andres hjælp. Vi
rejste sammen med Barbro Fritz, der som ung kom til et hospital for sorte
mennesker. Hun tabte sit hjerte til Afrika. Hun viste os rundt og fortalte, så
uden hende havde vi ikke fået nær den samme oplevelse.
Den åndelige dimension fik vi ved konferencen og i Hebron ved gudstjenesterne, gennem lovsang og bibelarbejde om Nehemias, der opbygger
Jerusalems mur.
120 personer fra 55 nationer, hvor den store forening i at bede Fadervor i
kor på så mange sprog var en helt speciel oplevelse. Vi var 9 fra Norden.
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Heraf 4 fra Danmark: Inger, Kai
og Bente tv..
Erasmia Grim
(enke efter
HCFIs stifter)
sammen med
mig th. Inga.

Bøn på 5 fingre
Lillefinger: for de små - børnene, de svage
Ringfinger: for ægteskabet, familierne
Langemand: for de store - lederne
Pegefinger: for KriSoS, Guds rige i verden
Tommelfinger: bøn for dig selv

HERRE GØR MIT LIV TIL BØN
Herre, gør mit liv til bøn,
tømt for krav og tømt for løn,
fyldt med sandhed, fyldt med ånd.
Fyld med handlekraft min hånd!
Jordens mindste suk og skrig
høres lydt i Himmerig!

Du, den højeste Guds Søn,
ét med mig i angst og bøn.
Ingen vej du kunne se,
da du bad: Guds vilje ske,
da du bad den sidste nat:
Hvorfor har du mig forladt?

Du er nær, min ven, mit værn,
Gud, uendelig og fjern,
nær som hunger og som tørst,
du er sidst, og du er først,
lyset først i verden sat,
lyset i den sidste nat.

Helligånd, Guds åndedræt,
lær du mig at bede ret,
bed for mig, som ikke ved,
hvad der tjener til min fred.
Herre, bær mit suk og skrig
som din bøn til Himmerig!
Johannes Johansen 1989
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Hør melodien: www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/588

En prædiken om oliekanden
Introduktion: KriSoS’ logo er kloden med
korset ned til Israel. I hvert felt i trekanten er
et symbol. Der var oprindeligt også en pen og
et reagensglas, men nu er der kun stetoskopet og oliekanden. Oliekanden og stetoskopet
En lidt ældre rundt om korset kan symbolisere tro og arversion af
bejde under korset.
logoet, men
ikke det
Tak til Massoud Fouroozandeh for en spændenoprindelige
de prædiken herunder om oliekanden!

Den nyeste version af
KriSoS’ (og internationale HCFIs) logo

Jesus sammenligner himmeriget med 10 brudepiger i Matt.25,1-13
I Sct. Hans Kirke i Odense, er prædikestolen dekoreret så I faktisk kan se
både de 5 kloge og de 5 tåbelige piger
i en opadgående række helt afhængig
af deres klogskab og gudfrygtighed.
I teksten fortæller Jesus os, at alle 10
piger har taget deres lamper med...
Så det er ikke det, der er problemet.
Det, der gør den ene gruppe kloge
i.f.t. den anden tåbelige gruppe, er
ikke så meget, hvad de tager med,
men snarere, hvordan eller rettere
sagt i hvilken forstand /position de
befinder sig i, når Herren kommer
igen?
Det svarer til, hvis vi går i kirke hver
søndag uden at forstå, hvorfor og
hvad er egentligt meningen med vores horisontale og vertikale fællesskab!
Dette svarer også til igen, at vi bærer
vores lamper i form af jura og traditionsbøger uden at have fyldt dem med
evangelium!
Dette svarer til, at vi indskrevnes og
kaldes kristne uden at ønske at være
hans trofaste disciple og hinandens
medmenneskelig og kærlige søskende!
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Grænsen mellem at være tåbelig eller
klog efter Jesu egen lære defineres
ved, at være Forelsket eller Farisæer.

--Det er i den gensidige relation, vi
bygger vores bro stærkere og mere
solidt. Det er i den gensidige og vedvarende relation, vi lærer at stole og
tro på vores kærlighed.
Og i den trosmæssige og kirkelige
kontekst betyder dette her, at jo mere vi holder vores fokus og intentioner til Jesu ord og næstekærligheden
desto mere kommer vi til at opleve
og leve i ånden og nåden.
Jo mere vi prioriterer det, der er vigtigst, nemlig olien til vores betroede
lamper, desto mere rykkes vi op i
rækken fra de tåbelige til de vise og
kloge disciple.
Lamperne er absolut nødvendige, i
og med de er rammerne for det, der
er vigtigst.
Lamperne er vores kirkebygninger,
fine kirkekontorer, de tykke og vigtige kirkebøger og de diverse jura, der
alle sammen er absolut nødvendige
for at vi kan have nogle ordentlige
forhold og orden.
Men rammerne uden åndeligt indhold, uden hensyntagen til de svage
og sårbare i vores samfund er bare
årsagen til uorden midt i Guds orden!
Jamen var det ikke det, Jesus for

dømte farisæerne for?
Var det ikke derfor, de afskrev sig fra
frelsen og himmeriget, fordi de var
mest optaget af deres religiøse regler
og jura i stedet for at få øje på Guds
enbårne søn, der stod lige foran deres
øjne uden at de kunne genkende
ham?
Kære menighed, grænsen mellem at
være Farisæer eller Forelsket kan
overskrides ved blot at prioritere forkert.
Grænsen kan overskrides, når vi undervurderer Guds nåde, kærlighed og
befalinger akkurat ligesom de 5 tåbelige piger.
De havde muligheden ligesom de andre fem.
De var udvalgt til at være de første,
der skulle se og følge brudgommen
ind til hans hellige og stor fest.
Men de mistede deres momentum,
blot fordi, de ikke havde tålmodighed
til at vente og fylde deres lamper.
De mistede deres momentum,
blot fordi, de
ikke havde tillid,
vision og tro på,
hvilke privilegerede opgaver var
betroet dem.
Mens alle de andre 5 kloge tålmodige, anstændige og tillidsfulde - venteMassoud ved lysgloben i de i kø og samarbejdede med
Sct. Hans Kirke, Odense

hinanden en efter en og forberedte
sig til en stor fest og ventede på deres frelser.... Gik de andre 5 tåbelige
rundt og talte pigesnak i byens hyggecaféer.
Denne mulighed, men også denne
fare og risiko, er også en realitet for
hver enkelte af os.
Det er ikke Gud, som gør os tåbelige
eller kloge.
Det er kun og kun dit eget valg og
prioritering, der vil være med til om
du kan kaldes en god forvalter eller
den tåbelige
Gud er kærlighed og kærligheden
hører aldrig op.
Guds inderste ønske er, at vi alle ligesom de små børn, der tager imod
dåbens gave og indlemmes i hans
legeme og himmeriget, tager imod
hans kærlige kald og indbydelse.
Jesus står i dag foran os med sin frelsende gave.
Han står og banker på uden at lave
forskelsbehandling.
Han er lige glad, om du er hvid eller
sort, med eller uden cpr.nr. og opholdstilladelse.
Han deler ud af sin nåde i rigt mål og
enhver der tager imod er dermed et
lem i legemet, hvor hovedet er alene
den ypperste biskop Jesus Kristus.
Spørgsmålet er, kan vi ligesom de
små børn, tager i mod gaven i tillid,
tro og taknemmelighed?
Prædiken af Massoud Fouroozandeh

BØN - EVANGELISATION - DISCIPELSKAB
er grundstene for at bygge Guds rige 7
i social- og sundhedssektoren

Bær en lille oliekande.......
Der er en fortælling om en gammel mand, der bar en lille oliekande med sig ,
hvor end han gik. Hvis han åbnede en dør, der knirkede, smurte han lidt olie
på hængslerne. Hvis porten var vanskelig, at åbne smurte han lidt olie ind i
låsen. Og således gik han igennem livet og gød olie alle steder, hvor det
trængtes, og gjorde det derved lettere for andre, der kom efter ham. Folk
kaldte ham excentrisk og underlig, ja, selv værre ting.
Men den gamle mand gik sin gang, fyldte sin kande med olie, og brugte den
dagen lang. Den gamle herre ventede ikke, til han fandt en knirkende dør og
en genstridig lås og så gik hjem og hentede sin oliekande, nej, han bar den
med sig.
Der er mange liv, der knirker og skurrer hver eneste dag. Alt går dem på
tværs. De behøver at smøres med venlighedens, mildhedens og omtankens
olie.

S i l v e r l i n e.
Har du sølvstænk i håret?
Har du afsluttet dit arbejdsliv?
Har du forbøn på hjertet?
Vil du være med i noget nyt?
Vil du gøre en forskel?
Silverline: bedenetværk for sundhedspersonale
Som en del af Silverline netværket, bliver du en aktiv
forbeder for alle ansatte i Social og Sundhedssektoren i
Danmark.
Tilmeld dig Silverline på mail eller telefon til Inga Sørig
og hør nærmere.
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mobil: 2076 3037

mail: inga@krisos.dk

Saline og trosflag
Tænk på en æggemad!
Tænk på en æggemad med for lidt salt
Tænk på en æggemad med for meget salt.
Tænk på en æggemad, med lige det rigtige drys salt.
Jordens salt! Hvordan deler jeg min tro i hverdagen på
en naturlig måde?

Jeres tale skal altid være venlig, krydret
med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.
Kolossenserbrevet kapitel 4:6

Et Saline vidnesbyrd:
Som ansat i hjemmeplejen er det let at
få øje på trosflag. Det er kun et hurtigt
blik, så afslører noget, der hænger på
væggen, avisen eller bladet på bordet.
Bibelen eller salmebogen, der ligger
fremme. Kirkebladet - andagtsbogen,
hvad der er vigtigt i dette hjem, hvis
det er kristne mennesker, der bor der.
En dag fik jeg besøg, af en anden kristen i hjemmeplejen på, mit kontor.
Som altid ser jeg efter trosflag og det
varede da heller ikke længe, før vi vidste om hinanden, at vi var kristne begge to. Hun sagde om mit kontor: det
emmer af kristendom! Jeg syntes selv
mit kontor var ret neutralt, men blev
glad over at høre det havde hængt trosflaget ud!
/inga
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FAKTABOKS: Saline er et internationalt koncept omkring at dele tro, at være salt i verden. Trosflag
et dansk ord for at være synlig som troende i sit job - som det danske kongeskib, som synliggør sit
tilhørsforhold med korsflaget.

Kalenderen:
KFH 70 år jubilæum i Oslo 6. september (www.krisos.dk under Norden)
19. oktober: SundhedsSektorSøndag - find bønnen på www.krisos.dk
Uge 2 2015: Prayerweek i Serbien
Besøg af Inga m/ KriSoS-visionen - Silverline - Saline?
Ny vision er Sundheds Biblen. Billedet viser den svenske
sundhedsbibel, og nu arbejder vi sammen med ”Bible for
the nations” om at få en på dansk. Den indeholder NT + ca.
10 vidnesbyrd af forskellige personer i Sundhedssektoren.
Den vil udkomme, når der er penge indsamlet til 10.000
expl.. Vil du være med til at give en bibel til din kollega?

Kender du Bedehus Danmark?
Læs på hjemmesiden og hent inspiration.
Det er tværkirkelig bøn for Danmark.

Den 2. fredag i hver måned fra kl.
04.00 til midnat er KriSoS’ bedetid i

www.bedehus.dk

bedehus.dk, Har du lyst til at være med
kan du kontakte Inga Sørig.

Hvem er KriSoS?
KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i socialog sundhedssektoren.
KriSoS har som mål
• at styrke det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren
• at samle kristne inden for social– og sundhedssektoren til at bede
• at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
• gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds
rige i social- og sundhedssektoren
KriSoS 10
er stiftet i 1994.
KriSoS er medlem af HCFI, Healthcare Christian
Fellowship International.

KriSoS - infoside
Skriv eller ring meget gerne til en af vores kontaktgruppeledere eller en fra
ledergruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om KriSoS.

Kontaktgruppeledere:
1 - Region Nordjylland: Else Søndergård
Iversensvej 4, 7700 Thisted, tlf.: 25 46 76 44, elsesoendergaard@gmail.com
2 - Region Midtjylland: Erna Frost
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk
3 - Region Syddanmark: Lis Holm Nissen
Gl. Tingvej 13, 6818 Årre, tlf. 23 47 71 31, lishnissen@icloud.com
4 - Region Sjælland: Connie Kjær
Rosenvej 15,4, 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

Ledelsen:
Formand & kasserer: Inger Ebbesen
Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk
Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Sørig
Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf. + 45 20 76 30 37, inga@krisos.dk
Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen
Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52, kai@krisos.dk
Ledergruppemedlem: Erna Frost
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk
Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden: Inga Sørig

Øvrige:
HCFI, Healthcare Christian Fellowship International:
KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over.
I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de,
som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social– og sundhedspersonale.
Webmaster www.krisos.dk: Jes Frost, jes@krisos.dk
Layout af blad og materialer: Else Marie Christensen, em@ddv36.dk
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Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.

”Flere mennesker har daglig kontakt
til Social og Sundhedssektoren end
til kirkerne”. Sagt af Francis Grim, stifter af
HCFI, Healthcare Christian Fellowship International, som KriSoS er medlem af.

WWW.KRISOS.DK

KriSoS har brug for din støtte:
At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150,00 om året.
Beløbet kan indbetales på bankkonto 1551-0016204641 eller giro
01-16204641. Husk at skrive navn, adresse og om det er kontingent og/eller gave
Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. 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 er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden:
Bank 9570 – 06139450 eller giro 613 9450. Man skal mrk. indbetalingen ”KriSoS”, samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og

det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren
Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. september 2014.
Stof til12
næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.
OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde

