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”Som faderen har sendt mig, sender jeg jer” Johs. 20:21 

KriSoS 
Kristne i Social- og Sundhedssektoren 

 

KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig 
forening, som ser betydningen af at styrke 
kristen holdning og kristne værdier og 
livsstil i social– og sundhedssektoren. 
 
Vi vil indbyde dig til at blive medlem. 
Det koster 150 kr. om året og gennem 
medlemskab vil du styrke vores arbejde 
med at nå længere ud med visionen. 
 
Øverst til venstre på krisos.dk kan du klikke 
på ”Bliv medlem”. 
Eller se nærmere på bagsiden af dette blad. 
 
TAK til dig som allerede er medlem. Måske 
igennem mange år. Tak! 
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Hvem er KriSoS? 

KriSoS er en dansk tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, 

kristne værdier og kristen 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. 

KriSoS er medlem af HCFI (Healthcare Christian Fellowship International), som er repræsenteret i mere end 

80 lande. I nogle lande varetager HCF fællesskaber en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er 

de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber. KriSoS henter bl.a. inspiration i bedenetværk og i en årlig 

europæisk bedeuge. 1. onsdag hver måned ber man verden rundt i HCFI regi. 

 

W W W . K R I S O S . D K 

Facebook: krisos kristne i social- og sundhedssektoren  

Ressourcer i KriSoS. (Kontaktoplysninger til Inga og Inger findes på næstsidste side i bladet). 

• Bøn 1. onsdag i hver måned på KriSoS’ facebook. Mulighed for at sende besked med bedeemner. 
• Bedegrupper i Kjellerup, Frederikshavn, Odense og Jægerspris hver måned 
• Bedetrioer 
Alle tre dele støttet op af månedlig bedestafet, hvor man får inspiration til bedeemner og et bibelvers. 

Månedlig bøn på Zoom: HCFI Europa og HCFI verden. Spørg om link hos Inga Helver. 

Kalebgruppe i Jægerspris 

Mulighed for at deltage i Alpha-kursus online. Henvendelse til Inga Helver. 

Outreach: KriSoS støtter et skole– og socialarbejde i Liberia med 10% af vores indtægter. Det er ledet af 
HCFI-folk. Man kan få info om projektet hos Inga Helver eller på Facebook, projekt Hope Liberia. 

Landsarrangementer: Konference, retrætedag, generalforsamling. 

Klistermærker med bedende hænder og teksten: Bøn gør en forskel. De kan sættes et synligt sted, så andre 
ved, at man er et bedende menneske, og så de kan tage kontakt ved behov for bøn. Kan købes hos Inger 
Ebbesen. 

Pjece: Fuldkommen fred. Den er med trøstende bibelvers til at give en, som har det svært. Kan bestilles hos 
Inga Helver. 

Medlemsblad tre gange om året med artikler, indbydelser, hilsen fra KriSoS’ leder o.a. 

Hjemmeside og facebookside. 

Saline - et kursus bl.a. i at kunne dele tro på en sensitiv og respektfuld måde, hvor man spørger om tilladel-
se til at dele. 

Silverline - inspiration til at være forbeder, efter man har sluttet sit arbejdsliv. 

Samarbejde med andre fællesskaber, der har bøn som målsætning. Bl.a. Bedehus.dk, HealingRooms  

Partnerskab i at udbrede LHOP (Local Houses of Prayer, på dansk: Lokale bønnehuse. Bønnehus forstået 
som et fællesskab, der ber og velsigner). 

Ledersparring nordisk, europæisk og globalt. 

Deltagelse i Europæisk Prayerweek og i verdenskonferencer. 

Candle of Compassion - et arbejde på Nordsjælland for nydanskere. 

Specielle bededage: 1) 1. maj (se bøn på krisos.dk, kalenderen). 2) SundhedsSektorSøndag (søndagen 
nærmest 18/10), hvor vi opfordrer kirker til i gudstjenesten at bede SSS-bønnen, som findes på krisos.dk - 
som en særlig støtte til Guds riges fremme i social- og sundhedssektoren. 
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Kære læser 

I dette blad er der både indbydelse til generalforsamling med spændende for-
tællinger og til en konference. Ja, to, hvis du via kalenderen s. 6 fristes til en 

tur til Sverige. Side 4-5 fortæller Inga, Lis og Inger forskelligartede oplevelser. 
På side 11 er en lille ”annonce” for vores ræk-ud-projekt: Hope Liberia. Her i 

bladet præsenteres du også på forskellig vis for LHOP-arbejdet, hvor igennem vi 
er med til at styrke den kristne indflydelse i vores land og bl.a. via Fredagsvel-
signelsen også specifikt i social– og sundhedssektoren. Vi udbreder udrustning 
til at kristne fremmer Guds rige lige der, hvor de er: I arbejds– og hverdagsliv. 

God læselyst. Mvh redaktøren 

GENERALFORSAMLING I KRISOS 
Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag 13/5 kl. 10.30-16. 

Efter generalforsamling skal vi høre frisk nyt fra Inga og Else Maries tur 
til retrætestedet Ffald-y-Brenin i Wales. Retrætestedets grundlag og man-
ge mirakuløse trosberetninger er udspringssted for undervisningen om 
Lokale Bønnehuse, give-me-five, Fredagsvelsignelsen etc. Læs evt. side 6. 

Frokost og kaffe undervejs. 

Sted: Valmuemarken 17, 5230 Odense S. 

Tilmelding senest 6/5 til Inger Ebbesen, inger@krisos.dk / mobil 
31904223. 

Dagsorden: 

- Valg af dirigent  

- Valg af referent  

- Evt. valg af 2 stemmetællere (Efter dirigentens skøn)  

- Beretning fra ledergruppen  

- Godkendelse af beretning  

- Fremlæggelse af regnskab  

- Godkendelse af regnskab  

- Fastsættelse af kontingent  

- Valg. På valg: Kai Rasmussen, Inga Helver. Begge modtager genvalg. 
- Drøftelse: Kan vi lave noget for medlemmer online? Forslag til emner og 
oplægsholdere. 

- Indkomne forslag. (Forslag skal være indsendt senest 14 dage før generalfor-
samlingen til inga@krisos.dk) 

- Eventuelt 

Vedtægterne kan findes på krisos.dk under Om KriSoS, Medlemskab 
(eller på kortlink.dk/2epkb). 

mailto:inger@krisos.dk?subject=Tilmelding%20til%20generalforsamling
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Fra europæisk bedeuge (Prayerweek) 2023 
Inga skriver: 

Det var europæisk Prayerweek nummer 
21 og som altid den bedste start på et 
nyt år! Bedeugen var i år online og blev 
sendt dels fra Wales og dels fra undervi-
sernes hjem. Der var vel omkring 100 
tilmeldt til dagene, fra Danmark var vi 
fem. 

Temaet over de tre dage var: Kristus, 
vores faste klippe. 

Om formiddagen havde vi undervisning. 

På den første dag: Christelle fra Irland 
tog os med ind i Jesu lignelse om de to 
huse. Det ene bygget på sand, det an-
det på fast klippe. Vi skulle kigge indad 
og spørge os selv: Er mit liv bygget på 
den faste klippe? 

På den 
anden dag: 
Vi skulle se 
os omkring 
med Mari-
lyn fra 
Schweiz.  
Kan mine 
omgivelser 
- mit hjem, 
mit arbej-
de, min 

familie - se gennem den måde, jeg le-
ver på, at mine fødder står på den faste 
klippe? 

På den tredje dag: Fra Philippe i Israel 
var budskabet: Når vi står på klippen, 
Guds ord, hvad vil vores forkyndelse for 
fremtiden så væ-
re? 

Greg og Chris fra 
Wales ledede os i 
tilbedelse og tog 
os med ind i te-
maet og Guds 
nærvær til både 
formiddags- og 
eftermiddags-
samlingerne. 

Vi havde gode eftermiddagsmøder med 
forbøn for andre organisationer, som vi 
samarbejder med. 

Om aftenen mødtes vi til bøn for de 
nordiske lande. Vi var i alt ca. 20 delta-
gere til dette i løbet af de tre dage - og 
meget velsignede. 

Jeg er meget taknemmelige for hele 
bedeugen. Højdepunktet for mig var at 
møde verset fra Johannes 17,9, som 
underviser om, at Jesus beder for os, og 
vi er kaldet til at bede for verden! 

Vidnesbyrd: En terminalpatient fortæller 
2.10.2022. Jeg ser det som Guds gave, 

at jeg trods al-
vorlig sygdom 
inderst inde sta-
dig har ro og 
glæde. I april fik 
jeg at vide, at 
jeg havde kræft i 
bugspytkirtlen 
med metastaser 
og at der intet er 
at gøre.  

Kære Gud, du 
bestemmer, 
hjælp mig og 

TAK. Jeg er 81 år og taknemmelig for 

mit liv med en god mand, dejlige børn, 
børnebørn og oldebørn. Jeg får smerte-
stillende medicin og alle er søde mod 
mig og siger: ”Du ser så glad ud”!  

Det er ved Guds og min families hjælp 
– TAK! Herren er min hyrde. 

Kærlig hilsen 

Lis Pedersen 

 

 

Efterskrift: Lis har været sygeplejerske. 
Hun er nu hjemme hos Herren. Det var 
stort at opleve hendes trygge tro, for-
tæller Inga Helver. 

Sådan så det ud, når en 
skærmfuld deltagere vinke-
de farvel til hinanden 

Greg og Chris strea-
mede lovsangen fra 
en hall i Wales 
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Som meget voksen, d.v.s. mere end 
40 år gammel, gik det op for mig, at 
Jesus ikke havde været en aktiv del i 
halvdelen af mit liv; jeg havde så travlt 
med at stå på egne ben. Meget dumt. 
Mine værdier stod ikke deres prøve og 
mit syn på mine medmennesker og 
mig selv blev meget sort; der var stor 
afstand mellem det, jeg havde beun-
dret i mine forældres levevis og der, 
hvor jeg selv var havnet. 

På det tidspunkt arbejdede jeg i Grøn-
land, og vi sygeplejersker fik besøg af 
en islandsk præst fra HCFI (det inter-
nationale arbejde, som KriSoS er en 
del af), som kom for at tale med os 
om, hvad Jesus betød i vores liv, vores 
arbejdsliv og i relationen til vore kolle-
ger og patienter. 

Det blev en øjenåbner for mig. At være 
i kontakt med Jesus og tale med ham 
hver dag og hele tiden om de udfor-
dringer og de mennesker, vi møder; 
også når vi er på arbejde. Faktisk er 
det utroligt givende at have Jesus med 
på arbejde: At bede for menneskene, 
for situationerne, for sin egen tilgang 
til menneskene omkring én og måske 
få lejlighed til at bede for dem eller 
med dem. Dele det med nogle af dem, 
hvad Jesus siger om lige netop det her. 
Det blev en årelang proces for mig, 
men mere og mere givende. 

På OUH (Odense Universitetshospital) 
holdt vi bedemøder en gang om måne-
den og fremmødet var ikke stort, men 
det er stort at sende Jesu navn udover 
alt, hvad der foregår på dette store 
hospital. Jeg stod med patienter og 
pårørende, der befandt sig i svære 
situationer og det skete, at jeg havde 
mulighed for at tilbyde forbøn eller 
spurgte, om de havde en tro. Og det 
skete, at jeg blev opfordret til at bede 
for dem pga. det kors jeg bar. Mine 
kollegaer ville gerne kunne bede Fa-
dervor til nøddåb eller andet og jeg fik 
lavet laminerede lommekort til dem.  

Indimellem var det også lidt trosfor-
svar, jeg blev udfordret på. 

KriSoS tilbyder nu personlig forbøn 
hver 14.dag for dig, som er ønsker at 
tage din tro med på jobbet – send blot 
mail til inga@krisos.dk. 

Jo før man begynder, jo flere får man 
mulighed for at nå. For man skal jo 
ikke glemme, at sygehusene er byens 
største bedehuse. 

Inger Ebbesen 

Et liv, en praksis 

Hvordan jeg fik og havde Jesus med på arbejde 

Vi kan ikke tvinge nogen til at 

høre et budskab, som de ikke 

er klar til at modtage. 

Men vi må aldrig undervurde-

rekraften i at plante et frø. 

mailto:inga@krisos.dk.?subject=Tilmelding%20til%20forbøn,%20tro%20med%20på%20job
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Kalenderen 

21. februar, 21. marts, 18. april, 16. maj. Tirsdage kl. 18.00-19.00: 

Skandinavisk online salinecafé. Alle er velkomne til undervisning, samtale og bøn 
om tro, åndelig omsorg etc. på arbejde. Få info og link hos inga@krisos.dk  

21.-23. april: Konference i Göteborg (Arrangør: ”svensk krisos” og svensk kri-
stelig lægeforening). Emner bl.a.: Vor kristne identitet, identitetskrise og 
køndysfori, Psykisk helse og Dødshjælp. Flere oplysninger hos inga@krisos.dk 

1. maj: Denne dag har i KriSoS en særlig bøn. Find i kalenderen, krisos.dk 

13. maj kl. 10.30-16.00: KriSoS generalforsamling i Odense. Se side 3 

3. juni kl. 09.30-15.00: LHOP minikonference i Odense. Se næste side 

24. juni til 1. juli: Bibelcamping på Sarons Slette, Gatten ved Farsø. 
Der bliver undervisning fra LHOP. Anne de Leyser, international leder for LHOP, 
kommer i 3 dage. Opdateres på lhop.dk 

15.-22. juli: Sommeroase ved Horsens. Der vil være et seminar om LHOP. 
Opdateres på lhop.dk og på sommeroase.dk 

6.-8. oktober: Nordisk LHOP-konference i Roskilde. Undervisere: Anne DeLey-
ser, international leder i LHOP. Eivind Arnevåg, leder af LHOP Norge og Oasebe-
vægelsen i Norge. Birgitte Steffensen-Thomasen, underviser og i ledergruppen i 
LHOP Danmark. Sæt kryds i kalenderen, mere info i næste blad. 

15. oktober: SundhedssektorSøndag (find bønnen på krisos.dk til DIN kirke)  

 

Første onsdag i måneden: 1) Bedegrupper i hele landet. 
2) Virtuelt bedemøde kl. 17 på KriSoS’ facebookside, hvor alle med facebook kan 
se og lytte med og skrive bedeemner i kommentarfeltet. 

Første tirsdag i måneden: Fælles bøn kl. 16 på Zoom (på engelsk) for social– 
og sundhedssektoren i verden. Link hos inga@krisos.dk. 

Fjerde tirsdag i måneden: Fælles bøn kl. 16 på Zoom (på engelsk) for social– 
og sundhedssektoren i Europa. Link hos inga@krisos.dk. 

LHOP er forkortelse for Local Houses of 
Prayer. På dansk: Lokale Bønnehuse. 

Birgitte Steffensen-Thomasen, under-
viser i LHOP, introducerer tankerne i 
LHOP sådan her: 
Lokale Bønnehuse i Danmark er en del 
af et internationalt netværk, som spi-
rer og breder sig i disse år. Visionen 
bag arbejdet er i sin enkelthed inspire-
ret af Fadervor: Komme dit Rige, og 
ske din vilje som i Himlen således lige 

her i mit lokalmiljø. 
Vi ønsker at bøn og mission bliver na-
turligt integrerede dele af vores hver-
dag og henter enkel inspiration fra helt 
enkle pejlemærker. 
Vi bærer Guds nærvær 
Vi velsigner 
Vi spørger Gud, hvem han sender på 
vores vej i dag 
Vi beder Gud lægge fem personer på 

Fortsættes på side 8 

Hvad er LHOP? 

mailto:inga@krisos.dk?subject=Salinecafé
mailto:inga@krisos.dk?subject=Konference%20i%20Göteborg
http://www.krisos.dk
http://www.lhop.dk
http://www.lhop.dk
http://www.sommeroase.dk
http://www.krisos.dk
https://www.facebook.com/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren
mailto:inga@krisos.dk?subject=Zoombøn%20verden
mailto:inga@krisos.dk?subject=Zoombøn%20Europa
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9.30 Kom tilstede kaffe og snacks 

10.00 Velkomst 

 Kort præsentation: Hvad er LHOP 

 Lovsang 

 Vidnesbyrd 

 Hvor er dit land - at tage vores plads der, hvor vi er sat 

12.00 Middagspause 

 (medbring selv madpakke eller hop på fælles pizzabestilling) 

12.45 Lovsang. 

 Vidnesbyrd 

 Velsignelsens vej - bøn og velsignelse i hverdagen 

14.30 Kaffe og farvel 

 

Konferencen foregår i caféen i Betania, Ryttergade 3, Odense C 

Underviser Birgitte Steffensen-Thomasen, Karlslunde 

Pris 50 kr., indbetales på MobilePay 2443PA ved tilmelding, mrk ind-

betaling ”Odense” (der skal stå: box, LHOP, ejer af boxen Birgitte S-T) 

 

Der bliver derudover mulighed for at give en gave til LHOP 

Tilmelding til inga@krisos.dk, helst senest 27. maj 

Salg af bøger 

Strømme af nåde 195 kr. Velsignelsens vej 160 kr. Begge 300 kr. 

Hvor er dit land (udkommer ca. april 2023) max. 200 kr. 

Der er 8 minutter/650 meter at gå fra banegården. Find evt. bus med 

stop ved Hans Mules Gade - så er der 1-2 minutter at gå til Betania. 

Hvis du er i bil - læs på www.odenseim.dk/find-parkering/ 

Der findes ikke gratis parkering i området. 

LHOP mini-konference i Odense 

    lørdag d. 3. juni kl. 9.30-15 

Alle er hjerteligt velkomne 

Birgitte, 
som un-
derviser 

mailto:inga@krisos.dk?subject=Tilmelding%20til%20LHOP%20mini-konference%20i%20Odense
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vores hjerte, som vi vil bede for 5 min 
om dagen 
Lokale Bønnehuse har rødder i den kel-
tiske muld og er vokset ud af retræte-
centeret Ffald-y-Brenin i Wales. 

KriSoS var pionerer i at bringe arbejdet 
til Danmark. Læs om ”værktøjerne” i 
krisosblad nr. 3/19 på krisos.dk. Tre fra 
KriSoS-ledelsen mødte LHOP i Ukraine 
januar 2019. Inden da var to bøger om 
inspirationen fra retrætestedet blevet 
solgt herhjemme i en norsk udgave. 

I dag er LHOP/Lokale Bønnehuse etab-
leret i Danmark og bliver stadig mere 
udbredt. KriSoS’ leder udgør 1/3 af 
lederskabet i LHOP. De to bøger fra 
Ffald-Y-Brenin er 
udkommet på 
dansk og i dette 
forår udkommer 
en danskskrevet 
bog specielt om 
Lokale Bønnehu-
se: ”Hvor er dit 
land?”. Bøgerne 
kan købes på me-
diacellen.dk. 

Foreløbig de to: ”Strømme af nåde”,  
195 kr. og ”Velsignelsens vej”, 160 kr., 
samlet pris 300 kr. 

Der vil blive opdateret om LHOP-
arrangementerne, som står i bladets 
kalender, på lhop.dk og på Facebook: 
Local Houses of Prayer - Danmark. 
Værktøjerne til Lokale Bønnehuse 
(Fredagsvelsignelsen, give-me-five og 
kalebbønnen) findes på forsiden af kri-
sos.dk 

KriSoS 
bakker 
op, lærer 
og bliver 
velsignet 
af og 
hjælper i 
LHOP-DK. 
Konferen-
cen i 
Odense 
bliver 
bl.a. ar-
rangeret af aktive KriSoS’er. 

Else Marie Christensen 

Fortsættes fra side 6 

På LHOP konferencer er der så 
vidt muligt et bord med mate-
rialer fra KriSoS 

Dette træ væltede, 
men mistede aldrig 
modet på at gro. 
Det giver sine om-
givelser skønhed, 
fugle et sted, hvor 
de kan sidde og dyr 
kan her søge ly. 
Træet renser også 
stadig luften for 
CO2 til gavn for 
mange. 
Det ”bærer frugt”. 
 
Til I bliver gamle, 
er jeg den samme, 
til I bliver grå, bæ-
rer jeg på jer. 
Esajas 46,4a. 
(læs også 46,4b) 
 
Så bær da de frug-
ter som omvendel-
sen kræver..... 
Lukas 3,8 

https://krisos.dk/bladet
http://www.mediacellen.dk
http://www.mediacellen.dk
https://lhop.dk/begivenheder/
https://www.facebook.com/groups/518297452551062
https://www.facebook.com/groups/518297452551062
http://www.krisos.dk
http://www.krisos.dk
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Lederen af KriSoS har ordet: Håb og Fællesskab 

”Hold håbet op, og hold det udstrakt 
foran mig. Her er en fremtid, her er liv, 
Han er på vej…….” 

Det synger vi i nyere adventssalme og 
hvor er det vigtigt - at holde håbet op 
foran  
sig selv – men også at få det holdt op – 
eller holde det op for andre. 

Dit liv vil manifestere det, du konstant 
holder op foran dig, læste jeg for nylig. 

En blind mand spurgte: Hvad vil være 
værre end at miste synet?  
Han fik svaret: at miste sin vision! 

Vi lever i en svær tid lige nu og bekym-
ringer for fremtiden kan let komme til at 
fylde vores sind, så vi glemmer at se op! 

Hvordan går det med vores visioner? 
Hvordan det med at være KriSoS i Dan-
mark? 

Her kommer det andet adventsord ind: 
Fællesskab. Vi kan ikke gøre det alene.  

Vi behøver fællesskab – fællesskab med 
hinanden. Guds fællesskab. 

I det sidste vers i salme 23 står der: 
Godhed og trofasthed følger mig, så 
længe jeg lever og jeg skal bo i Herrens 
hus alle mine dage. (det er en vision, 
der vil noget). 

Jeg tænker på 2 store Sct. Bernhardt-
hunde, den ene hedder Trofast og den 
anden Godhed. De går bag ved mig og 
jeg oplever, at jeg bor i Herrens hus alle 
mine dage. Det er fællesskab! Det er 
håb. Det er vision. 

Tak, fordi du læser dette – vi skal holde 
håbet op sammen. 
Han er på vej. Es 43.19: Nu skaber jeg 
nyt, nu spirer det frem, ser I det ikke? 

Er vi parate til at tage imod noget nyt, 
der spirer frem i vores land? Have den 
vision? 
Parate til at ændre tankemønster og 
tage imod det? 

Det må vi bede om: 

Hold håbet op, og hold det udstrakt for-

an mig. 
Her er en fremtid, her er liv, Han er på 
vej…… 

Herre styrk du selv den vision, du har 
begyndt i mig – i os, der er dine børn. 
Giv os håbet om, at bønnen vi har lært: 
”Herre, hvem sender du på min vej i 
dag som jeg kan dele din kærlighed 
med” - må være en vision, der holder 
håbet oppe om, at du er på vej til at 
gøre noget nyt i Danmark - og tak fordi 
vi må være dine medarbejdere.  
Amen 

Inga 
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En hilsen fra nordisk koordinator i HCFI: 

Godt og velsignet nyt år – 2023 

En veloverstået Prayerweek kan vi se 
tilbage på med taknemmelighed. 

Rigtig mange fra mange lande i Europa 
deltog aktivt formiddag og eftermiddag 
og der var god tilslutning til de Nordiske 
møder om aftenen. Vi er meget taknem-
melige. 

Sidste år var mit nytårsforsæt at læse 
Biblen sammen med andre fra hele ver-
den ved, at følge HCFI bibelplan for et 
år. Det har været så godt, at jeg fort-
sætter……..! 

Nytårsforsæt for i år henter jeg fra en 
sætning, der blev sagt i bedeugen:  
Dont complain – be thankful. Beklag dig 
ikke – vær taknemmelig. 

Det kan jo være på sin plads at beklage 
sig – brokke! Men det kan også blive en 
dårlig vane. Jeg undrer mig over, at der 
i mange sammenhænge følger en klage-
vejledning med! Hvis du vil klage, så gør 
følgende…… 

For mange år siden lærte en klog kone 
mig noget. Det er så let at sige AK og så 
vanskeligt at sige TAK. Det samme ord, 
men med et T (kors) foran, forandrer 
det helt.  

I KriSoS bruger vi ofte et spørgsmål i 
begyndelsen af et møde: Hvad er du 
taknemmelig for? Det burde jo være 
legene let at remse en hel masse op, 
men hm – det kan tage lidt tid, at finde 
det emne. Det er lettere at brokke sig, - 
men der må en holdningsændring til, så 
jeg giver spørgsmålet videre til dig: 
Hvad er du taknemmelig for? Bare sig 
det til dig selv – og Gud. Stil det gerne 
videre til andre. Vi har SÅ meget at sige 

tak for. Der er altid noget at sige tak 
for, sagde en anden klog kone ofte. 

Jeg er taknemmelig for at være i Kri-
SoS. Der er jeg blevet dannet i over 30 
år i flere forskellige lande og på flere 
forskellige sprog. Af mange dygtige og 
kloge venner og af Gud.  KriSoS er mit 
liv i livet.  

Mange af vores aktiviteter er jo efter-
hånden at se på skærmen og det er jeg 
også meget taknemmelig for. Vi mødes 
til foredrag og undervisning og bede-
møder. Vi kommer i små grupper og 
kan tale sammen der og lære nye men-
nesker at kende. 

Det er så godt – let og billigt! 

Det, der ligger højest på min ønskesed-
del for KriSoS og HCF Norden i 2023 er, 
at udvikle Salina Café til et sted, hvor-
fra der strømmer velsignelse.  

Jeg ønsker fred og velsignelse for os 
alle i dette nye år, hvor der er så man-
ge bekymringer, der trænger sig ind i 
vores tanker. Må vi over det hele allige-
vel kunne sige TAK. 

Gud velsigne jer! 

Kærlig hilsen 
Inga  
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Fotos i bladet: Inga, Else Marie, Facebookopslag. Bagsiden: pxhere.com 

Navne i KriSoS 
Ledergruppen 

Formand: Inga Helver 
Engsvinget 4, Gerlev, 3630 Jægerspris, mobil + 45 2076 3037, inga@krisos.dk 

Kasserer: Inger Ebbesen, 
Valmuemarken 17, 5260 Odense S, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk 

Menigt medlem: Kai Rasmussen 
Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, mobil 4056 0223, kai@krisos.dk 

Menigt medlem: Else Marie Christensen 
Dankvart Dreyers Vej 36, 5230 Odense M, mobil 2751 7977, em@krisos.dk 
 
Øvrige 

Nordisk Salinekoordinator: Anne Marit Dugstad, annema.dugstad@gmail.com  

Nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden:  
Inga Helver, inga@krisos.dk 

Dansk bedekoordinator: Kjeld Gudmandsen, kgudmandsen@hotmail.com 

Webmaster, redaktør: Else Marie Christensen, mobil 2751 7977, em@krisos.dk 

Bladdistribution: Inger Ebbesen, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk 
 

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling 
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Kalenderen plejer at være på denne side, men er denne gang flyttet til side 6 

HOPE LIBERIA 
 
En af de bedste ting, der er sket i mit liv, er at jeg fik 
lært at læse og skrive. Det får mig i taknemmelighed 
til at hjælpe ham på billedet og andre børn i et at ver-
dens fattigste lande, Liberia, til at få uddannelse, så 
de senere kan tage ansvar for deres land. 
 
KriSoS støtter deres skole og kirke gennem liberianske 
medlemmer af HCF (Healthcare Christian Fellowship) 
Måske du også vil være med til at gøre en forskel i det 
land?  
Det gøres enkelt og med skattefradrag! 
Bed også gerne! 
 
Tak/Inga 
 
Følg med på Facebook: Projekt Hope Liberia 
Indbetaling til Hope Liberia: 
www.friendpay.org/?Pkey=1435 
MobilePay nummer: 663499 
Husk CPR. nr. for skattefradrag 

http://www.friendpay.org/?Pkey=1435


 

det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren 

KRISOS HAR BRUG FOR DIN STØTTE 
Du kan støtte KriSoS med forbøn, respons, medlemskab og gaver 

Vi har brug for forbedere for at gå Guds veje med KriSoS. 

Vi har brug for dig som medlem. Du støtter et bedefællesskab i social
– og sundhedssektoren, og du kan tage del i det, se mere s. 2. Gennem 
bladet kan du blive informeret og inspireret i dit liv og tjeneste. Giv gerne 
et medlemskab i gave til en kristen, der har/kan få omsorg for sektoren 
og/eller arbejder i sektoren. 
At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150 om året. Du kan mel-
de dig ind via www.krisos.dk eller ved at indbetale 150 kr. på konto 1551 
- 0016204641 eller giro +01, 1620 4641. Skriv ”Indmeldelse”, samt navn 
og adresse. (Ordinært kontingent og gaver kan også indbetales her). 

Tak for respons på KriSoS’ tjeneste og din hverdag som forbeder. 

Tak for hver en gave, vi måtte modtage. Gaver er fradragsberetti-
get, hvis de gives via Missionsfonden: Bankkonto 9570 – 06139450 
eller giro +01, 613 9450. Man skal mærke indbetalingen ”KriSoS” samt 
oplyse Missionsfonden om navn og CPR. 

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

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og 

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 22. juni 2023. 
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 22. maj 2023. 

OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også bestille ekstra 
blade hos Inger Ebbesen til uddeling eller få bladet på mail hos Inga Hel-
ver til at sende videre. Se kontaktinfo på forrige side. 

W W W . K R I S O S . D K 

”Flere mennesker har daglig kontakt 
til social og sundhedssektoren end til 
kirkerne” 

Sagt af Francis Grim, stifter af Healthcare Christian Fel-
lowship International (HCFI), som KriSoS er medlem af. 


