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”Som faderen har sendt mig, sender jeg jer”

Johs. 20:21

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 europæiske bedeuge. 1. onsdag hver måned bruges til bøn verden rundt i
HCFI regi. I DK f.eks. på OUH i Odense.

Ressourcer i KriSoS
• Bedegruppe 1. onsdag i måneden på Odense Universitets Hospital. Må meget gerne udbredes til

andre sygehuse og enheder
• Bedegrupper i Kjellerup, Frederikshavn, Odense, Jægerspris hver måned
• Bedetrioer

- støttet op af månedlig bedestafet, hvor man får inspiration til bedeemner og et bibelvers.
• Kalebgruppe i Jægerspris
Landsarrangementer: Konference, retrætedag, generalforsamling.
Klistermærker med bedende hænder og teksten: Bøn gør en forskel. Til at sætte 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, se næstsidste side.
Pjece: Fuldkommen fred. Med trøstende bibelvers til at give en, som har det svært. Kan bestilles hos
Inga, se næstsidste side.
Medlemsblad tre gange om året. Med artikler, indbydelser, hilsen fra landsformand o.a.
Hjemmeside og facebookside.
Saline-ressourcer. Et kursus bl.a. i at kunne dele tro på en sensitiv og respektfuld måde, hvor man
spørger om tilladelse 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.
Ledersparring nordisk og internationalt.
Deltagelse i Europæisk Prayerweek og verdenskonference.
Candle of Compassion. Et arbejde på Nordsjælland for nydanskere.
Specielle bededage: 1. maj og i oktober - Sundheds Sektor Søndag, 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.

WWW.KRISOS.DK
Facebook: Søg krisos. Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:
facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts
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Konference om
EKSISTENTIEL OG ÅNDELIG OMSORG
Lørdag d. 15. august 2020 kl. 9.30-17.00
Britta Eckhardt, sygeplejerske på Hospice Frederikshavn underviser
Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg på powerpoint, små videoklip og samtale

kl. 9.30 Kom l stede kaﬀe
kl. 10 – 12 Undervisning
Kort om hospice i historisk perspek v og hvad der ligger l grund for hospicetanken og pallia on
(lindring). (Cicely Saunders)
 Hvad betyder pallia on, og hvad er det pallia ve team
 Nogle tal og facts. Vi ser et par videoklip
 Forskellige pa en#ortællinger
 Døden på hospice, hvordan foregår en udsyngning?

kl. 12.30 Frokostpause, hvor der bliver d l gåtur i Jægerspris Slotspark og smykkekøb fra Eden (www.facebook.com/EdensmykkerDanmark, hjælpearbejde for handlede kvinder)
kl . 14 – 16 Undervisning fortsat. Kaﬀe og kage undervejs
E*ermiddag før kaﬀen
 Eksisten elle og åndelige behov
 Hvad er forskellen på eksisten el og åndelig omsorg?
 Video fra Go´morgen Danmark med Niels Chr. Hvidt, professor i åndelig omsorg, og Charlo.e Glante,
hospicepræst på Diakonissen
 ”Den svære samtale”
 Kærlighedens skjold
 Værdighedssamtaler og livsfortællinger
 Hvad er “Min sidste vilje”?
E*ermiddag e*er kaﬀe
 Når tro er en del af pa entens livsopfa.else
 5 forskellige pa en#ortællinger
 Hvilken betydning har bøn, og hvordan kan man bede sammen med en pa ent, selvom man ikke selv
prak serer bøn
 Top 5 over fortrydelser
 Evt.: En livsvig g samtale om døden (samarbejde mellem E sk Råd og Det Na onale Sorgcenter)

kl. 16 - 17 Det glædelige lbageblik
Sted: Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris. Pris: 200 kr
Tilmelding l Inga Helver senest 10/8-2020: Mobil 20 76 30 37 eller inga@krisos.dk

GENERALFORSAMLING i KriSoS
Der indkaldes hermed til generalforsamling - incl. frokost
og fremtidsperspektiver - lørdag den 25. juli kl. 11-16.
Sted: Valmuemarken 17, 5230 Odense S. Tilmelding senest 20. juli til
Inger Ebbesen, tlf. 3190 4223 / inger@krisos.dk.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Vedtægterne kan findes på www.krisos.dk
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Kjeld måtte smide afgude
måtte indlægges på psykiatrisk
Kjeld Gudmandsen har prøvet
afdeling.
det meste af det, vi kalder
New Age – ny religiøsitet.
Han blev indlagt på psykiaSkræmmende lys og mørke
trisk afdeling undervejs.
”Jeg kunne se lys og mørke i
”Først da jeg tømte mit hjem
mennesker. Det var skræmmenog helt afsvor det okkulte,
de.” Han måtte have medicin for
blev jeg fri”, fortæller han. Nu
at lukke af. I Sverige besøgte
holder han mønsterbrydhan Birgittas kloster i Alvesta og
ningskurser i Roskilde Bapfik bønnen: ”Herre vis mig din
tistmenighed.
vej, og gør mig villig til at gå
Kjeld skulle lave en hovedopgave
den.” Den bad han hver dag i et
på Handelsår, når han
højskolen
havde mediteog var meret.
get stresHans søgen
set. Hans
sendte ham
mor kom
ud på pilmed nogle
grimsruten til
sten, der
Santiago de
skulle give
Compostella i
ham ro. Det
Spanien og til
blev vejen
et Hans Berntind i det,
sen-møde,
han selv
dog uden at
betegner
han blev helsom en ok- Kjeld Gudmandsen ved Genesareth sø i Israel bredt. Det
kult verden.
blev han så til
Han har
gengæld ved et møde med Charprøvet reiki healing, transcenles Ndifon på Drejervej. Han deldental meditation, studeret teotog i et Alpha-kursus og blev krisofi og Martinus, fået læst i palsten for 16 år siden.
meblade og hænderne, prøvet
”Siden har jeg ikke været indkinesiologi og en healer, der kunlagt”, fortæller han glad.
ne sende energi ind igennem huden. ”Jeg fik så meget energi i
Smed alt okkult ud
kroppen, at jeg ikke kunne soEfter han blev kristen, følte han,
ve,” fortæller han.
at der var ting i hans hjem, han
Han deltog i et kursus - en samskulle skille sig af med.
menblanding af alt muligt. DerefHan kom i ”Åndens Klinik”, som
ter blev han så dårlig, at han
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erne ud. Af Lone Møller-Hansen
blev drevet af Apostolsk Kirke i
Hillerød.
”Man skal frasige sig alt det, man
har været involveret i. Dér lærte
jeg at stå fast. Jeg er dækket af
Jesu blod og ved, at dét, jeg har
bekendt, ikke har magt i mit liv
længere.”
Han henviser til Apostlenes Gerninger kap. 19, hvor det fortælles, at ”en del af dem, der havde
haft med trolddom at gøre, bragte deres bøger med og brændte
dem i alles påsyn”. ”Jeg har ryddet ud i alt, hvad jeg havde af
bøger, figurer, hellig aske og billeder af en åndelig guru. Nu er
der kommet fred i mit hjem.”
Kan skelne ånderne
Han har på den hårde måde lært
at skelne mellem gode og dårlige
ånder. Dem, der bringer fred og
dem, der bringer ufred.
”Jesus er verdens lys. Lucifer var
også en lysets engel, inden han
faldt, så han kan også manifestere sig i lys. Men bagefter kommer
der mørke. Man får ikke Kristi
fred. Bagefter er man lige langt.”
Kjeld ville finde kristusvejen.
Derfor har han også valgt kinesiologen fra. ”Fordi roden i det er
noget andet end Jesus Kristus.
Kinesiologer søger svar i kroppen
i stedet for i Bibelen. De ophøjer
kroppen i stedet for at ophøje
Jesus Kristus.
Der er mange veje til Jesus, men
Jesus er den eneste vej til Gud.

Vi behøver ikke andre hjælpemidler.” Det samme vil han sige
om yoga.
Helligåndens kraft
Kjeld begyndte at komme i Roskilde Baptistmenighed for fire år
siden, da han flyttede til Roskilde.
Her bliver han bestyrket i sin
tro:
”Det onde findes, men vi behøver ikke at frygte det som kristne. Det er vigtigt, at vi omvender os fra det ufrugtbare og afguderne. Nogle bliver skræmt og
spørger: ’Hvordan kan vi møde
mennesker, der kommer ind i
vores verden, med det her?’
Svaret er bøn og Helligåndens
kraft. Vi skal vide, at vi ikke kan
overbevise dem med argumenter. Helligånden kan. Nogle læser selv Bibelen og bliver overbevist. Vi skal ikke starte med at
fortælle dem, at de skal omvende sig. Det skal Gud selv overbevise dem om.”
Fakta
Kjeld Gudmandsen, 58 år, bankuddannet, er nu socialpædagog.
Har i 11 år arbejdet med mønsterbrydning, bl.a. omkring selvværd, sorg, forkastelse og vrede.
Lone Møller-Hansens artikel er
tidligere bragt i bladet ”Baptist”
og er bragt med tilladelse.
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Inga Helver deler et kald fra Liberia
Da Inga Helver og Else
Marie Christensen var i
Sydafrika
med KriSoS i
efteråret
2019, mødte
de pastor Blojay Ericson
fra Liberia.
Inga har fortsat kontakten
med Blojay og
hans kone,
Amelia, som
er sygeplejerske.

Foto af pastor
Blojay, da vi mødte ham i Sydafrika. Blojay har i
Liberia et arbejde
kaldet New Generation Hope

Inga fortæller: ”Ved HCFI Global
Prayer Summit i Sydafrika oktober
2019 mødte vi pastor Blojay Ericson fra Liberia, der sammen med
sin kone, Amelia, og 6 andre fra
deres land deltog.
Jeg har siden haft en hel del kontakt med Blojay og Amelia på
skrift, videos, fotos og på Skype,
hvor vi har delt tanker og visioner,
bedt sammen for vores lande og
hele verdenssituationen!
Pastor Ericson har spurgt, om jeg
vil være bedepartner for hans skole med 300 mindre elever, 100
studenter, en menighed på ca. 50
personer og et teenageprogram.
Det sidste er for både piger og
drenge, og det skal give børnenes liv en ny retning ved at
lære Jesus at kende og få lidt
beskæftigelse, så de ikke
hænger på gaden, og der sker
dårlige ting i deres liv, misbrug og graviditeter f.eks.
Liberia er et meget fattigt
land. Liberia ligger i Sydvestafrika ud til Atlanterhavet.

Den liberianske delegation i Sydafrika. Amelia ses i midten og Blojay til venstre

Blojays kaldelse er: Uddannelse til den nye generation. Her ser du skoleelever
og studenter og til højre en gudstjeneste - mens tagene stadig var tætte!
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Der er mange forældreløse børn i
landet pga. borgerkrig, Aids, Ebola
- og nu kom Corona!
Befolkningen har brug for at udvikle sig, så de også kan uddanne gode sundhedspersoner.
Jeg har personligt sagt ja til at ville
være i venskabs- og bedefællesskab for børnene i Liberia.
Tak for din forbøn også! Jesus siger: ’Den der tager imod et lille
barn i mit navn, tager imod
mig’” (Luk 9,48)
Inga fortsætter: ”Det, jeg skal fortælle nu, er en ny alvor ind i selve
menighedens kald og udfordringer.

Siden jeg i februar planlagde at fortælle om Blojay, Amelia og Liberia
her i bladet, er der sket det, at en
voldsom storm har ødelagt taget på
3 af skolens bygninger, så børnene,
der nu er hjemme på grund af Corona, ikke kan komme tilbage i skole.
Hvis taget bliver udskiftet i sommer,
kan de komme i skole igen til august.
Det koster mange tusinde kroner,
men jeg har fået på hjerte at hjælpe
dem, hvis jeg kan få andre til at
hjælpe også. Der kan gives skattefradrag, så hvis man kan give en

tagplade til 1000 kr., får man vel ca.
300 tilbage, tror jeg. Man kan også
give en del af en plade.
Der skal indledningsvis bruges 35
plader + arbejdsløn og søm og skruer!”, slutter Inga beretningen om sit
kald fra Liberia.
Vil du hjælpe Inga med at hjælpe,
kan gaver indbetales på
www.friendpay.org/?Pkey=1435
(kort og MobilePay). Anførelse af
personnummer giver skattefradrag.
Gaver kan også indbetales ved MobilePay 598934. Også her skattefradrag, hvis man anfører sit CPRnummer.
For nærmere informationer kontakt
Inga personligt på
mail: ingahelver@youmail.dk
eller på tlf.: 2076 3037.
”På forhånd tak og kærlig hilsen:
Inga Helver.”
Artiklen er samlet af Else Marie Christensen.

Bøn: Herre - giv mig dine øjne
Herre, giv mig dine øjne, så jeg ser, når andre har det svært.
Herre, giv mig dine øjne, så at jeg kan skimte smerte gennem smil.
Herre, giv mig dine ører, så jeg hører hjertets stille gråd.
Herre, giv mig dine ører, så at jeg kan høre tavse råb om hjælp.
Herre, giv mig din mund, som siger ord, der glæder,
ord til opmuntring, ord til trøst, ord som gir håb.
Herre, giv mig dine hænder, som mod alle altid er strakt ud.
Klapper en tynget skulder, tørrer bort en tåre, gir og tar imod.
Herre, giv mig af dit hjerte, så jeg lider med de lidende.
Glæder mig med de glade, så at jeg kan elske,elske li’som du.
Sølvi Helén Hopland
7

Småoplevelser på arbejdet som ssa og
demenskoordinator i kommunalt regi
En dame, som ligesom ikke ville
dø. Det var hårdt at se på, og en
aften spurgte jeg Gud, hvad jeg
skulle gøre – hvordan jeg mon
kunne bede for hende. Da jeg fik
svaret, stillede jeg mig ved siden
af sengen og sagde: ”NN jeg tilgiver dig i Jesu navn!” Inden der
var gået en halv time, var hun
død. Senere hørte jeg om et meget gammelt familiedrama, som
havde påvirket slægtens liv. Det
gav mening ind i situationen.
En kollega, som havde rygsmerter, blev tilbudt bøn. Hun sagde
ikke ja, men heller ikke nej, så
det tog jeg for gode varer og bad
for hende. Smerterne forsvandt.
Sikke et held for mig – så var vi
alligevel to til at lave arbejdet!!
Og tak til Jesus, fordi han har givet os mennesker helbredelse,
både dem, der kender ham, og
dem, der ikke kender ham endnu.
En dag, præsten ikke kunne komme ud og holde nadver med en
borger, blev jeg bedt om det, for
det var ingen hemmelighed, at jeg
er en kristen. Det var helt fint. BB
og jeg havde en god stund. Han
mente bestemt, at jeg fik mere
vin i bægeret end han… Så det
smilede vi lidt af. Da vi havde talt
lidt sammen efter nadveren,
spurgte jeg ham, om ikke vi skulle

bede sammen. Jo, hvis jeg bad, så
var det fint. Han ønskede, at jeg
skulle bede for hans børn. ”Jeg fik
vist aldrig gjort det godt nok!”
sagde han.
En dame, som jeg besøgte for at
MMSE-teste, var meget forvirret
og sagde, at hendes børn var bange for, om hun skulle have en begyndende demens. Det kan jeg
godt forstå, hvem ville ikke være
det. ”Men jeg,” sagde hun, ”jeg er
ikke bange! Jeg beder hver morgen og hver aften til Gud, så jeg er
tryg.” Jeg havde lagt mærke til, at
hun havde mange buddhaer stående rundt omkring, så jeg var ikke
helt sikker på, hvem ’gud’ var. Jeg
svarede: ”Jeg beder også og taler
med Jesus om alting!” ”Neej, gør
du det!” sagde hun med et stort
smil. ”Jeg slutter altid min bøn i
Jesu Kristi navn!” Så var vi på bølgelængde. ”Du må endelig komme
og besøge mig igen snart!”
Masser af respekt for os, som er
troende, synes jeg. Det er jo vigtigt, at der bliver taget hånd om
’hele mennesket’ – og tak og lov
for det!!
Stykket er skrevet af Anne Molin.
KriSoS-bladet siger tak for den inspirerende beretning.
Du kan også dele noget fra din hverdag. Skriv blot til em@krisos.dk

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

www.bedehus.dk
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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.

Formanden for KriSoS har ordet:

Kære medlemmer
Glædelig Trinitatis
tid. Vi kan glæde
os over, at vi er
kommet igennem
et langt og anderledes forår. Sommeren er her i al
sin pragt og med
færre restriktioner,
så vi igen kan begynde at tænke på at genoptage vores foreningsliv. Vores vigtigste
funktion, bøn for social og sundhedssektoren, har fungeret på højtryk i
de seneste måneder, både hver for
sig og på sociale medier som Facebook og Skype. Det har der jo virkelig været brug for, og jeg ved fra ét
af vores medlemmer, at visheden
om vores forbøn er blevet taget imod
med taknemmelighed. Og der har
været brug for det, også selvom vi jo
ikke har haft mulighed for at komme
på plejehjem og hospitaler eller i
hjemmeplejen for at bede for og
med personalet og de svage, syge
som raske. Det er stadigvæk ikke
dét, vi skal gøre, men det er af stor
betydning, at vi gør opmærksom på,
at vi er her, og at én retfærdigs bøn
er kraftfuld og effektiv. Der er brug
for, at mennesker også i Danmark
lærer Jesu frelsergerning at kende
og får Ham som fast ankerpunkt, i
går og i dag og til evig tid - midt i
denne voldsomme forandring, som
har rystet os alle, og som mange har
haft svært ved at håndtere.
Jeg læste i går i ”Et ord til dagen”, at
selv for 2-3000 år siden havde menneskene problemer med at holde fast
i Guds Ord og udvikle sig åndeligt,
hvis ikke de fyldte på mere end én
gang om ugen i synagogen eller
siden i kirken om søndagen. Man
bliver ikke trænet åndeligt, bliver
ikke udfordret på sine holdninger og
får en forsinket udvikling. Det kan

ske for os alle. Og som de skriver i
”Et ord til dagen”: ”Hvor længe ville
du holde, hvis du kun spiste én gang
om ugen eller mindre?”
Jeg er enig. Det er ikke mærkeligt, at
de fleste mennesker i Danmark ikke
har Jesus som ankerpunkt i deres liv,
for de søger ikke samvær med Ham
eller søger Guds ord i bøn, andagtseller bibellæsning. De fleste kommer
ikke engang i kirken om søndagen,
og selvom kirken så har været forhindret i at holde gudstjenester i et
par måneder, har der jo været utrolig mange muligheder på TV og i radio såvel som på sociale medier for
at høre Guds ord. Det er rigtig trist,
og vores vigtigste forsvar er bøn til
Gud. Vi må råbe til Gud om nåde og
bønhørelse - og vækkelse. Som der
står i Hebræerbrevet 5.12:” For I …
trænger til, at nogen lærer jer begyndelsesgrundene i Guds ord… ”
Job sagde: ”… de ord, Han talte, har
jeg gemt i mit bryst” (Job 23.12)
David sagde: ”Hvor er dit ord sødt
for min gane, sødere end honning i
min mund!” (Salme 119.103)
Jeremias skrev: ”Jeg fandt dine ord
og slugte dem; dine ord blev til fryd
for mig og til hjertets glæde, for dit
navn er nævnt over mig, Herre,
Hærskarers Gud.” (Jer 15.16)
Vi har brug for den faste føde i Guds
ord, og i denne tid mere end nogensinde, for nu, hvor vi har fået en ekstra udfordring at tage stilling til, er
det endnu mere vigtigt at have et
fast holdepunkt.
I KriSoS planlægger vi at afholde den
generalforsamling i sommer, som vi
ikke kunne holde i marts. Se nærmere andet sted i bladet om tid, sted og
dagsorden. (Når vi har hørt om,
hvornår forsamlingsforbuddet bliver
hævet.)
Ha’ en velsignet sommer i vores dejlige land! Inger
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En hilsen fra nordisk koordinator i HCFI:

Det, jeg oplevede Langfredags
aften, vil jeg dele med jer
Langfredag kom der en opfordring til
at være med i en bedekæde jorden
rundt kl. 7 til 8 denne aften og igen 7
til 8 næste morgen. Når der bedes
over hele jorden i timen mellem
klokken er 7 til 8, og det gøres 2
gange, altså morgen og aften, går
bønnen rundt om hele jorden på 24
timer. Fantastisk tanke, og noget jeg
gerne ville være et led i, så jeg kørte
til mit ”bedebjerg” i Kulhuse.
Der stod en ung mand og filmede og
fløj med en drone, og det så meget
spændende ud, så jeg spurgte ham
om, hvad det var, han lavede. Han
svarede mig på engelsk, at han filmede til amerikansk tv. Han fortsatte
med det, og jeg gik lidt til side for
ikke at genere hans optagelse.
Jeg stod og bad og så på solnedgangen – og bad for ham også. Mens jeg
så på solen, kunne jeg se et kors i
strålerne, og jeg spurgte ham, om
han også kunne se det? ”Nej, ikke
før nu”, sagde han, ”tak, fordi du
fortalte det”. Jeg fortsatte med at
tale og sagde, at det jo var Langfredag. ”Nåeh ja”, sagde han, ”det er
det vist også”. Han fortalte, at han
var i Danmark, fordi hans mor var
død, og han nu havde hendes bil og
boede i den, mens han ventede på at
kunne rejse igen, når coronavirus
tillader rejse igen.
Jeg fortalte, at jeg var der for at bede. Var med i en bedekæde jorden
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rundt, hvor vi beder for 5 emner: De
smittede, syge, døende og pårørende.
For sundhedspersonalet. For verdens
ledere. At virus hurtigt må forsvinde
og Guds rige komme. For fremtiden,
at Guds vilje må ske.
Mens solen dalede, fik jeg lyst til at
spørge ham, om han ville være med
til at bede Fadervor. Det ville han
godt, men ville lige pakke sammen!
Jeg tænkte så, at det var det, men
han kom tilbage og satte sig med god
afstand op på bordet. Han ville gerne,
hvis vi kunne bede på dansk, som
han havde lært, da han var barn,
men ikke lige kunne huske. Så hvis
jeg ville bede for, kunne han gentage.
Det gjorde jeg så. En sætning ad
gangen gentog han efter mig, og vi
afsluttede med et amen i kor. Det var
en meget stærk oplevelse. Herren var
der….Vi tog afsked.
Jeg sagde: ”Denne Langfredagssolnedgang sammen med dig vil jeg aldrig glemme. Tak fordi du delte den
med mig”. Han sagde også tak med
grødet stemme. ”Jeg har aldrig været
på dette sted før”, sagde han, ”men
det var ikke tilfældigt! Min mor var
her også…”.
Med et God bless you skiltes vi. Begge berørte af Guds ånd. Det var et
guddommeligt møde.
På vej hjem tænkte jeg på KriSoS
bønnen: ”Herre, lad mennesker få
længsel efter dig, når de møder mig”.
Guds fred og velsignelse. Inga

Kalenderen:
Hver første onsdag i måneden: Bedegrupper i hele landet
Lørdag d. 25. juli kl. 11-16: Generalforsamling i KriSoS, Valmuemarken 17, 5260 Odense S. Se mere s. 3 nederst.
Lørdag den 15. august kl. 9.30–17.00: KriSoS konference. Læs s. 3
Sted: Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris
Emne: Eksistentiel og åndelig omsorg
Underviser: hospice-sygeplejerske Britta Eckhardt, Frederikshavn
18. oktober: SundhedsSektorSøndag (se bøn hertil på www.krisos.dk)
4.-9. januar 2020: Prayerweek i Schweiz
Næste Himmelske Dage: 26.-29. maj 2022 i Roskilde

Navne i KriSoS
Formand, kasserer: Inger Ebbesen,
Valmuemarken 17, 5260 Odense S, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk
Ledergruppemedlem, redaktør: Inga Helver
Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, mobil + 45 2076 3037, inga@krisos.dk
Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen
Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 2352, kai@krisos.dk
Ledergruppemedlem: Erna Frost
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 8687 0369, mobil 5126 5618, erna@krisos.dk
Ledergruppemedlem, webmaster, bladproduktion: Else Marie Christensen
Dankvart Dreyers Vej 36, 5230 Odense M, tlf. 2751 7977, em@krisos.dk
Nordisk Salinekoordinator:
Anne Marit Dugstad, Norge, annema.dugstad@gmail.com
Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden:
Inga Helver, inga@krisos.dk
Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling

Forside: Foto fra pxhere.com/da, søgning omsorg jf. konferencen i august
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”Flere mennesker har daglig kontakt
til social og sundhedssektoren end til
kirkerne”
Sagt af Francis Grim, stifter af Healthcare Christian Fellowship International (HCFI), som KriSoS er medlem af.

WWW.KRISOS.DK

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 melde dig ind via www.krisos.dk eller ved at indbetale 150 kr. på bankkonto
1551 - 0016204641 eller giro +01, 1620 4641. Skriv, at det er en indmeldelse, samt navn og adresse.
Tak for respons på KriSoS’ tjeneste og din hverdag som forbeder.
Tak for hver en gave, vi måtte modtage. Gaver er fradragsberettiget, 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 bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og
Slidstærke og vandfaste labels, 3 cm: 1 kr. pr. stk.,
20 kr for 25 stk. Bruges på mobil, tablet, cykel etc.
Ark med 12 papirmærker til breve 5 kr. pr. ark.
Alle priser + porto. Kontakt Inger Ebbesen, se s. 11.

det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren
Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 7. oktober 2020.
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 7. september 2020.
OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også bestille ekstra blade hos Erna Frost til uddeling eller få bladet på mail hos Inga Helver til at sende videre. Se kontaktinfo på forrige side.

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

