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1. Vor Gud han er så fast en
borg,
han kan os vel bevare,
han var vor hjælp i al vor sorg,
vort værn i al vor fare;
den gamle fjende led
er nu for alvor vred,
stor magt og argelist
han samler mod os vist,
ej jorden har hans lige.

3. Og myldred djævle frem på
jord
og os opsluge ville,
vi frygter dog ej fare stor,
de deres trusler spilde;
lad rase mørkets drot
med løgn og mord og spot,
han har dog få't sin dom,
da Krist til jorden kom,
et ord ham nu kan fælde.

2. Vor egen magt ej hjælpe kan,
let kan os fjenden fælde;
men med os står den rette
mand,
omgjordet med Guds vælde.
Det er den Herre Krist,
og sejer får han vist,
hærskarers Herre prud,
der er ej anden Gud,
han marken skal beholde.

4. Guds Ord de nok skal lade stå
og dertil utak have,
thi Herren selv vil med os gå
alt med sin Ånd og gave;
og tage de vort liv,
gods, ære, barn og viv,
lad fare i Guds navn!
Dem bringer det ej gavn,
Guds rige vi beholder.

Martin Luther, 1528. P. Hjort og J.P. Mynster, 1840 og 1845.
”Martin Luther var blandt meget andet en gudbenådet salmedigter.
En af hans stærkeste salmer er “Vor Gud han er så fast en borg,”
som er oversat til flere end 200 sprog. Den er skrevet i 1528, på et
tidspunkt, hvor det langt fra var givet, at de evangeliske ville slippe
fra at aflægge deres bekendelse med livet i behold.”
Af Georg Adamsen på www.blogos.dk/vor-gud-han-er-saa-fast-enborg/. Læs meget mere om salmen der.

Forsiden af dette blad: Lutherrosen. I anledning af 500 året for
reformationsteserne i Wittenberg. Læs om Lutherrosen s. 6-7.
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Formanden for KriSoS har ordet:

Kære medlemmer.
Påskens store
glædelige budskab
er kommet til os
igen. Jesus, Guds
Søn gik op på korset for vores skyld
og vi er blevet forsonet med vores
Far i himlen og vi
lever i glædens tid.
Som nævnt i Johs. 16.16-22:
”v16 En kort tid, så ser I mig
ikke længere, og atter en kort
tid, så skal I se mig.« v17 Da
sagde nogle af hans disciple til
hinanden: »Hvad er meningen
med det, han siger til os: En kort
tid, så ser I mig ikke, og atter en
kort tid, så skal I se mig? og: Jeg
går til Faderen?« v18 De sagde
altså: »Hvad mener han med at
sige: En kort tid? Vi forstår ikke,
hvad han taler om.«
v19 Jesus vidste, at de ville
spørge ham, så han sagde til
dem: »I spørger hinanden, hvad
jeg mente, da jeg sagde: En kort
tid, så ser I mig ikke, og atter en
kort tid, så skal I se
mig? v20 Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I
skal sørge, men jeres sorg skal
blive til glæde. v21 Når kvinden
skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men
når hun har født sit barn, husker
hun ikke mere sin trængsel af
glæde over, at et menneske er
født til verden. v22 Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen,
og da skal jeres hjerte glæde sig,
og ingen skal tage jeres glæde
fra jer”
Jesu disciple forstod det ikke og
ordene ville nok ha’ været lige så

uforståelige for os, hvis ikke vi
levede nu efter opstandelsen. Men
vi har jo fået hele ”pakken” biblen, brødet, badet, brødrene og
bønnen er jo blevet os givet og
indeholder alt det, der skal til for
at vi kan bevare glæden. Det må
være grunden til at troende mennesker kan stå i det mest utrolige
og alligevel være glade.
Alligevel skal vi jo ikke være blinde for, at vi har ”en lidende kirke”. Mange steder i Afrika og Mellemøsten er de kristne i den grad
under pres. Kirker bliver brændt
og bomber sprænger sig vej ind i
gudstjenster.
Derfor holder vi~ HCFI i år globalt
bedemøde på Sri Lanka d.9. 14.oktober 2017 under titlen:
”Skriget fra den lidende kirke”
Husk at, de ansattes arbejde og
bønner for Social og Sundheds
Sektoren har umålelig værdi. Det
koster 40$pr. dag =280kr for fuld
kost og logi og transport fra og til
lufthavnen at deltage. Kom og
vær med, undertegnede tager
gerne imod tilmeldinger og hjælper med flybilletter.
Med ønsket om en velsignet pinse
og en fortsat dejlig sommer til alle
og håbet om at høre fra Jer.
Hilsen Inger Ebbesen
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En hilsen fra Nordisk koordinator i HCFI:

Bær frugt…….
v/Inga Helver
Hun sad med tårer i øjnene og
kæmpede med gråden, mens
hun fortalte om deres rejse til
Danmark, som egentlig skulle
ende i England, men i Københavns lufthavn, blev de fængslet
og sad i 50 dage i hver sin celle i
Vestre Fængsel. Hendes mand,
hendes søn og hende selv.
Fængslet med falske pas, som
menneskesmuglerne ellers havde
forsikret dem om var gyldige! Nu
kan de ikke forlade Danmark for
de har givet fingeraftryk her og
får deres asylsag behandlet i Udlændingestyrelsen.
Han kom alene uden kone og
barn, da han stod til henrettelse
for at interessere sig for en anden religion i sit hjemland. På
flugt fra døden!
Hun vidnede for ham i flygtningelejren og en nat drømte han,
at Jesus stod foran ham og sag-

de: ”Det er mig du søger, vil du
følge mig?” Svaret var: JA.
De sad i samme rum og fortalte
disse to historier, der sluttede
med, at jeg kunne sige til hende:
”Uanset hvad, har din tro båret
frugt. Vi har fået en bror i Herren,
på grund af din tro og vidnesbyrd.” Et træt smil gled over hendes ansigt…… mener du virkelig
det? Ja, sagde jeg.
I disse år får vi mange kristne
sorthårede brødre og søstre her i
Danmark.
Lad os stå sammen i bøn for
dem, der forfølges og for dem,
der forfølger.
Der blev også bedt for Paulus, da
han hed Saul og slog mange
kristne ihjel. Stefanus bad for
ham Apostlenes Gerninger 7:60
”tilregn dem ikke denne synd”
Hebræerbrevet 13:3 ”Husk på
dem, der er i fangenskab som I
var deres medfanger, og på dem,
der mishandles, så sandt som I
også selv har en krop”
”Det var godt.
Moses ville have
været stolt af
dig”.
Nusers fugleven
Woodstock prøver at være en
discipel.
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Gensynsglæde
Har du tænkt over, hvilken gave
gensynsglæde er? En fantastisk
følelse, der vidst ikke kan sammenlignes med noget andet. Den
indeholder så mange ting: glæde,
venskab, kærlighed, nærvær,
savn, længsel, håb, forventning
osv.
Vi ser det på tv, når mennesker
mødes i lufthavnen. Sportsstjerner kommer hjem – soldater vender hjem – unge mennesker, der
har været ”jorden rundt” kommer
hjem og modtages af deres kære. Ventende ved perronen ændrer totalt ansigtsudtryk, når toget kommer ind og et elsket ansigt dukker frem i mængden.
Børn i børnehaven jubler, når
mor eller far endelig kommer for
at hente dem.
Vi tager afsked med vore kære
ved kisten og håber på, at vi skal
ses i Himlen.
Til Himlen fra Danmark stod der

på en lille traktat jeg gav en
flygtning, der var udvist til et andet land. Selv om du kommer til
at bo i andre lande, så har du
mødt Jesus i Danmark og fået
billetten til Himlen ved tro på
Ham, så vi ses i Himlen!
Glæder vi kristne os til gensyn i
Himlen? Fortæller vi mennesker
om Himlen. I vores arbejdsliv eller fritid, eller holder vi det for os
selv, at vi venter på at mødes i
Himlen med vore kære – og med
Jesus! Uden Ham kommer vi der
ikke. Han er Vejen, Sandheden
og Livet. Johannes 14:6
I Afrika siger de: ”See you in Heaven” - i forventning om, at en
dag ses vi igen – får lov at føle
gensynsglæde, i forvisning om,
at nu skal vi aldrig, aldrig mere
skilles, men være sammen for
evigt. Med Jesus og med hinan/Inga
den.

”De kan ikke fyre
frøken Othmar! Jeg
vil skrive et protestbrev! Jeg vil sparke
døren op!! Jeg vil
skrive til nogen med
autoritet! En som
virkelig kan gøre noget!”
”Hvordan gør man
for at få et brev afsted til apostlen Paulus?”
Vi må søge til Gud,
for at ændre verden,
være disciple og bære frugt!
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LUTHER-ROSEN
Luther-rosen er Luthers teologi i
billedform. Han designede selv
rosen, som han første gang
brugte i 1517 på et brev til sin
ven, juristen Christoph von
Scheurl. Han fik siden fremstillet
en signetring med rosen. Det
blev til Luthers seglmærke, som
han brugte på sine breve og
skrifter, som bevis på, at de var
ægte.
Rosen består af forskellige dele.
Luther beskriver selv deres betydning på denne måde:
Det første skulle være et sort
kors midt i et hjerte, som
skulle have sin naturlige
farve, for at jeg kunne minde mig selv om, at troen på
den korsfæstede gør os salige. For når man tror af
hjertet, bliver man retfærdiggjort.
Men selvom det er et sort kors,
som skal dræbe og gøre
ondt, så lader det dog hjertet beholde sin farve og fordærver ikke dets natur. Dvs
det slår ikke ihjel, men gør
levende.
Men dette hjerte skal stå midt i
en hvid rose for at vise, at
troen giver glæde, trøst og
fred. Men ikke den glæde

og fred, som verden giver,
og derfor skal rosen være
hvid, ikke rød. For den hvide farve er ånders og engles farve.
Denne rose står midt i et himmelblåt felt, fordi denne
glæde i ånd og tro er begyndelsen på den kommende himmelske glæde, som
allerede er indtrådt i verden, og som håbet kan fatte, men som endnu ikke er
synlig.
Og i det blå felt skal der være
en gylden ring som tegn
på, at denne salighed i himlen varer evigt og aldrig får
ende, og at den er langt
mere kostbar end alle andre
glæder og goder, ligesom
guldet er det ædleste og
mest værdifulde metal.
Luther-rosen findes i utallige forskellige variationer. Ofte er det
latinske ord vivit, som betyder
“han (Kristus) lever”, skrevet i
det blå felt. Andre gange har
man i den gyldne ring skrevet tre
af Luthers såkaldte sola-ord: sola
fide (troen alene), sola gratia
(nåden alene) og sola verba
(Ordet alene).
Fra folkekirken.dk

Kort opsummering fra Wikipedia:
Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530, og er blevet et
udbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke. Korset i hjertet
symboliserer troen på den korsfæstede Jesus Kristus. Det røde hjerte
står for liv og kærlighed, mens den hvide rose repræsenterer glæde
og fred.
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Årstema: Discipelskab
og det at bære frugt
HCFI og os i KriSoS har som årstema 2017: Discipelskab og det
at bære frugt. Fra forsiden af krisos.dk, kan du hente en pjece
om discipelskab i praksis, som
har været en del af et krisos-blad
i 2016. I dette blad vil vi berøre
årstemaet omkring det med at
bære frugt.
Et æbletræ producerer æbler,
fordi det er det liv der ﬁndes inde
i træet og en tomatplante producerer uden at anstrenge sig tomater. På samme måde gror det
liv Gud i troen har plantet i os og
bærer frugt. Vi skal ikke anstrenge os, men stille os til rådighed.
”På samme måde som det dårlige træ bærer dårlige frugter og
det gode træ gode frugter, men
ikke kan skilles fra hinanden, for
træets ”opgave” er at bære
frugt, således bærer den gode
tro gode gerninger. Som frugterne er en side af træet, således er
gerningerne en side af troen. Det
afgørende er, at liv er forud for
gerning. Det er ikke gerninger,
der skaber liv; men livet, der
skaber gerning; men uden hinanden ville der intet være”. (Fra
”Den korsfæstede Gud: Læsninger i Martin Luthers teologi” af
Thomas Reinholdt Rasmussen
s.82.)
”Mange mener at Gud har skabt
dem med den personlighed de
har og at den derfor ikke skal
forandres - men dette er bare
delvis rigtig. Ja, Gud har skabt
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dig, men det betyder ikke at du
er 100% sådan som Han ønsker.
Du er nemlig vokset op i en syndig verden der konstant søger at
påvirke dig. Du er også født med
en syndig natur som naturlig tiltrækkes af det onde. Når du bliver frelst er du ikke længere slave under den gamle natur, men
du må stadig tage er valg om,
ikke at lade den regere dit liv.
Romerbrevet 6:6-12-13 Vi ved,
at vort gamle menneske er blevet
korsfæstet sammen med ham,
for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for
synden;... Lad derfor ikke synden
herske i jeres dødelige legeme,
så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed
for synden som redskaber for
uretfærdighed, men stil jer selv
til rådighed for Gud som levende,
der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed.
Vi må vælge at stille vore lemmer
til rådighed for Gud, og når vi gør
det, så vil Han lade sin natur
komme til syne i vore liv. Det er
Han som helliggør os, men vi må
vælge at slippe Ham til og det
gør vi ved at stille vore lemmer
til rådighed for Ham.” (Fra arbejdsark: ”Hvad vil det sige at
bære frugt” – se næste side).
/Else Marie

Litteratursiden
En bøn af luther
Herre,
at jeg ikke bliver vred på min næste
eller ærgerlig på ham,
når han gør mig ondt,
det kan jeg ikke klare af mig selv.
Giv du mig nåde og hjælp mig,
så jeg kan lade være.
Denne og andre bønner af Luther finder man i bogen:
"Det vigtige. Bønner af Martin Luther", oversat af Hanne Sander og
udgivet på Eksistensen. www.eksistensen.dk

At Bære Frugt
Af Bruce Wilkinson
Fås måske på scandinavia.as og ellers pt. brugt
på saxo.dk. Kan også lånes via bibliotek.dk.
Her har de også forgængeren: Jabes bøn.

Arbejdsark fra Midtjyllands Frikirke på 5 sider: Hvad vil
det sige at bære frugt. Søg på denne sætning i google.
God undervisning med blik på, hvad bibelen siger, om at
bære frugt.
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Kalenderen:
9.-14. oktober: Global bedeuge på Sri Lanka.
Læs om evt. deltagelse i Ingers hilsen s. 3 her i bladet.
Søndag d. 15. oktober: SundhedsSektorSøndag.
Se bønnen på krisos.dk og brug den gerne i din lokale kirke eller
hjemme hos dig selv.
10. til 14. januar 2018: Bedeuge i Norge.

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

www.bedehus.dk

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00
til midnat er KriSoS’ bedetid i bedehus.dk.
Har du lyst til at være med, kan du kontakte
Inga Helver.

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

Faktabox: 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.
Hvis du har en personlig beretning om et sted i hverdagen, hvor du måske fik
plantet trosflag eller ville ønske du kunne gøre det, og som du tænker andre
kunne inspireres af, så send den gerne tekst om det til Else Marie,
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KriSoS - infoside
Ledelsen:
Formand: Inger Ebbesen
Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk
Kasserer: Jes Frost, Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, jes@krisos.dk
Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver
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
Saline nøgleperson: Britta Eckhardt: britta-eckhardt@mail.dk
Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden:
Inga Helver inga@krisos.dk

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
Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.

Hvem er KriSoS?
KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og 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 er stiftet i 1994.
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”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

Gud lover os i sin
Trofasthed ”en evig
sommer hos vor Gud”
Fra 18. marts: KriSoS arrangement i Jægerspris

det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren
Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. oktober 2017.
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 20. september 2017.
OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.
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At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde

