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Hvem er KriSoS? 

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

ning, 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 bedenet-

værk og i en årlig europæisk bedeuge. 1. onsdag hver måned ber man verden rundt i HCFI regi. 

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

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

Facebook: Søg krisos. Hvis det driller, så skriv i adresselinjen: 
facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts 

• 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. 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 bestil-
les 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 
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  

Partnerskab i at udbrede LHOP (Local Houses of Prayer, på dansk: Lokale bedehuse. Bedehus 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. 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 
KriSoS har været på Himmelske Dage i Roskilde. 

Det er en kirkefestival for hele bredden af det danske kirkeliv. 
Du kan her i bladet læse beretninger og inspiration fra os tre, som deltog. 

Du kan også læse gode vidnesbyrd ude fra praksis 
i social- og sundhedssektoren. Og som altid Lederen og nordisk side. 

God læselyst. Mvh redaktøren 

1. Det var en helt almindelig aften-
vagt, eller det troede jeg. Der kom en 
vikar, som var en afrikansk kvinde. Vi 
kom i snak og det viste sig, at hun 
også var kristen.  
Da kollegaerne havde fælles samling, 
grinte og snakkede vi alle. Vikaren og 
jeg fik den ide, at vi skulle starte 
vagten med at velsigne den og hinan-
den. Det var kollegaerne med på. Vi 
tog hinanden i hænderne og bad vel-
signelsesbønnen over kollegaerne og 
aftenen, imens fniste og grinte de og 
var glade. Det blev en glædesfyldt 
aftenvagt. Vi sluttede aftenvagten af 
med at takke for aftenen.  
2. En kollega kom hen til mig og delte 
en meget smertefuld og svær ople-
velse, hun lige havde haft omkring 
din datter, der havde truet med selv-

mord og i forvejen har udfordringer 
med selvskade. Hun brast i gråd og 
hun blev omfavnet. Vi havde en snak 
om det at være udfordret med børn 
med særlige behov og det at turde 
vise sårbarhed og ikke skamme sig 
eller være flov.  
Jeg opmuntrede hende til at bede for 
hendes datter og velsigne hende i 
dette kaos. Hun delte, at hun selv 
var begyndt at bede og fandt håb og 
trøst. De følgende dage på arbejdet 
kom hun jævnligt og sagde, at hun 
havde brug for et kram og det fik 
hun. Vi aftalte, at hvis en af os havde 
brug for omsorg, var det helt ok at 
sige, man havde brug for et kram og 
en snak.  
Kærligste Hilsner og Velsignelser 

Annette 

Vidnesbyrd fra hverdagen 

Generalforsamlingen glædede sig over 
trofast forbøn og gaver til arbejdet. Vi 
vil gerne sige tusind tak til jer alle. 
Efter generalforsamling og frokost, 
holdt Inga Helver et spændende op-
læg, 
som 
bliver 
bragt 
som 
leder 
her i 
bladet. 

Fra generalforsamlingen 2022 
Der var generalforsamling i KriSoS i 
Odense d. 7/5-22. Her er klip fra refe-
rat af formandsberetningen: ”KriSoS’ 
søjler bøn, evangelisation og discipel-
skab har forskellige tykkelse ben. Vi er 
særligt et bedende fællesskab, online 
og i grupper. Online Alphakursus – 
opstartet på sidste generalforsamling 
– har ført til actionteam, som primært 
mødes online. Her har man taget en 
europæisk inspiration op med mål om 
at bede for 15 kristne, som tager tro 
med på arbejde.”  
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En oplevelse af at Guds folk stadig er 
til stede i mit land. Halleluja. Hvor var 
vi mange, og hvor var det skønt at se 
og høre på mange forskellige planer. 
At vi kan være synlige og hørlige, 
selvom omgivelserne gør hvad de kan 
for at ignorere os. Det var en fest at 
deltage i og den viste meget om 

mangfoldighe-
den i dansk 
kirkeliv; men 
også, at vi har 
brødre og sø-
stre ude i ver-
den, som vi 
deler festen 
med, og som 
vi gerne vil 
kende nærme-
re. Og at vi 
gerne inviterer 
fremmede 
med; både 
kristne og dem 
af en anden 
tro. Kom og se 

hvordan. Kaffen blev delt med mange 
forskellige. 

Spændende debatter og foredrag, 
musik og sang og kendte kunstnere, 
gudstjenester, forbøns- og lovsangs- 
og for bikere og nye bøger. 400 for-
skellige events! Det kan ingen rum-
me, men man kan snuse og blive 

glad, når man møder kloge folk, der 
har set, at troen kan noget og har 
noget at byde på ind i vores sekulari-
serede verden. Og når de taler om, 
hvordan de kan byde sig til i forhold 
til syge og lidende. Vi prøvede at sige 
noget om, hvor-
dan vi gør, men 
om det blev 
hørt er en an-

den sag. En enkelt responderede og 
vi kan så håbe, at det sætter sig spor 
i hendes hverdag med patienterne.  

Joh, jeg bliver glad, når jeg ser, at 
der er så mange, der hører til i sø-
skendeflokken. At Jesus stadig har 
tag i danskerne. Så får jeg lyst til at 
råbe hurra og klappe og hoppe lige 
ned midt i al sløvheden. Tak og lov. 

Må Gud vel-
signe alle 
deltagerne 
og alle de 
der gik glip 
af disse 
skønne da-
ge. 

Kirkedage 
Hvad fik jeg med hjem fra Himmelske dage i Roskilde 
i Kristi Himmelfarts dagene i 2022? v/ Inger Ebbesen 

Roskilde domkirke og 
telte fra Mulighedernes 
marked - organisatio-
nernes ”salgs”telte 

På vej ud af 
domkirken til 
fakkeltog for 
den forfulgte 
kirke Fra åbningsgudstjenesten i Byparken 

4 
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Arrangørerne skønner at der var 7000
-10000 på Himmelske Dage. Som 
Inger allerede har nævnt, så var der 
400 events at vælge imellem. Vi tre 
fra KriSoS valgte foredrag og panel-
debatter ud, som kan inspirere vores 
daglige indsats i KriSoS. Det var som 
at være på en flerdages konference, 
hvor man hørte netop lige de oplæg, 
som interesserede allermest. Her føl-
ger inspiration fra tre af de events vi 
deltog i. 

Første aften – efter åbningsgudstje-
nesten, var vi til et oplæg med bl.a. 
præsten Niels Nymann Eriksen og 
Asylkoret Omid. Emne: Gæstfrihed. 

Niels fortalte tre ting, som jeg vil give 
videre: 
1. Det første var, hvordan hans me-
nighed trådte ind i det tværkulturelle 
arbejde. De skulle have en menig-
hedslejr og efter flere forsøg på at 
finde et emne, som var relevant både 
for ny- og gammeldanskere, landede 
de på det, at som kristne er vi alle 
fremmede i denne verden – vores 
borgerskab er i himlen og alle har 
erfaringer af 
denne fremmed-
hed. 
2. I deres menig-
hed deler de nu 
tjenester ud til 
alle i menighe-
den, så oplæse-
ren, velkomne-
ren og den som 

deler nadverbrødet ud lige så vel kan 
være flygtning eller migrant, som det 
kan være én fra den oprindelige me-
nighed. Ved at dele ansvar, får alle 
værdi. 
3. En dag havde Niels ved dåb af en 
migrant sagt: Nu er du ikke flygtning, 
men pilgrim. Billedet bygger på det 
kendte pisk eller gulerod. Som flygt-
ning, er man skubbet afsted på sin 
vandring af det, som skete i hjemlan-
det. Man er pisket til flugt. Som pil-
grim drages man mod sit nye fædre-
land i himlen – man har en gulerod 
foran og det er positivt. 

I et andet oplæg hørte vi den sven-
ske præst, klummeskribent og forfat-
ter Tomas Sjödin med emnet ”Der er 
så meget vi ikke er nødt til”. Titlen 
stammer 
fra en bog 
med en 
samling af 
klummer 
fra Göte-
borg-
Posten. 

Tomas 
sagde 
bl.a.: 
Ønsker er gode, men når de kommer 
i flok, skal man sortere ud. Euripides 
skrev 400 år f.Kr.: Hvis du vil gøre et 
menneske lykkeligt, så giv ham ikke 
rigdomme, men tag nogle ønsker fra 
ham. 
Mens du hviler, sker det, som ikke 
sker, mens du prøver på at få det til 
at ske. Vi har det i klassiske lovsange 
fra hippietiden: Gennem stilhed og 
tillid skal vi være stærke. Herren skal 
stride for eder – og I skal være stil-
le….. 
I de ti bud: Efter kærligheden og hel-
ligheden, kommer ledigheden. For-

Inspiration fra tre events på Himmelske Dage 
v/ Else Marie Christensen 

Asylkoret Omid (omid betyder håb på farsi) 

Niels Nymann E. med 
sin bog Gæstfrihed 

Tomas Sjödin, Sverige 
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stået sådan: Første bud – elske Gud. 
Andet bud – ikke misbruge Guds 
navn. Tredje bud – holde hviledagen 
hellig. Det er en vigtig prioritet, at vi 
hviler. I de gamle kalendere kom 
søndag, hviledagen først i ugen. Det 
skal sætte standarden for vores liv. 
Hvis vi er inaktive, kan Gud komme 
til at være aktiv. 

Tredje og sidste event, som jeg vil 
nævne, var en paneldebat om Tro og 
helbred. I panelet var Tove Kruse, 
historiker med speciale i sygdoms-
tolkning. Tonny Jakobsen, frikirke-
præst, Lotte Mørk, hospitalspræst 
(kendt fra tv-serien Tro, håb & kriser) 
og Niels Christian Hvidt, professor i 

eksistentiel og åndelig omsorg. 

Tove: Tidligere var der en kollektiv 
opfattelse af sygdom som ubalance. 
Man skulle prøve at afstå fra syndig-
hed, sygdom var en følge af Adams 
fald. Mange moderne mennesker op-
fatter også sygdom som synd – men 
nu vender pilen mod dem selv. At de 
er syge pga. egen livsstil, stress, 
mangel på selvomsorg, ubalance i 
livet. Denne skyld kan de ikke kom-
me af med. Sygdomsfortolkning er 
stadig relevant, fordi det hjælper os 
til at sætte ind på rette sted. Den 
psykologiserede skyld er svær at bæ-
re. Arvesyndsforståelsen og nåde er 
frisættende. 

Tonny: Krise prøver tro og tolkninger 
af. Hvis det kun er din skyld, hvor får 

man så tilgivelse. Vi har brug for at 
genopdage nåden. Og være ærlige 
fællesskaber med gennemsigtighed 
til at alle fejler. Vi skal som kirke by-
de ind med grupper, hvor man kan 
finde hjælp. 

Lotte: Der er intensiveret fokus på 
mening, eksistens, åndelighed. Lind-
hardt kaldte danskerne for skrabe-
lodskristne. Når krisen skraber, duk-
ker tro op. Der er også de kun kultur-
kristne. En tredje gruppe vil gerne 
kristendommen, men har ofte egne 
sammensatte gudsbilleder. Man har 
sagt, at danskere har yin, yang, Jung 
og Jesus. Altså noget østlig mystik, 
psykologien repræsenteret ved Jung 

og så troen 
repræsenteret 
ved Jesus. Den 
kombi slår ik-
ke til, når livet 
slår hårdt og 
så søger man 
kristendom-
men. 

Niels Christi-
an: Græsk og 
romersk tænk-
ning har ikke 
fokus på at 

reparere sygdom og skade. Jesus 
bliver kaldt lægen lige så meget som 
frelseren i oldkirken, fordi næstekær-
lig tilgang var et nybrud. Kristen frel-
se er også lægedom af kroppen. Mo-
derne sygehusvæsen er i direkte linje 
ned til klostrenes barmhjertigheds-
gerninger. Konklusion på forskning: 
1. Tro er en hjælper ved sygdom. 2. 
Sygdom giver mere tro, mindre tro 
eller udfordret tro. Teodicé-
problemet: Når Gud kan gribe ind, 
hvorfor gør han det så ikke. 

Én sagde – jeg fik ikke noteret hvem: 
Ateisten har også et Gudsbillede. 
Hvad er det for en Gud du ikke tror 
på? Vi skal præsentere et ægte, posi-
tivt Gudsbillede. 

Panelet med ordstyrer sygehuspræst Thomas Gudbergsen til højre 



7  

 

7 

For mig var der meget fantastisk at 
høre, se og opleve på Himmelske da-

ge i Roskilde, 
men det absolut-
te højdepunkt 
var Asia Bibi. 
Hun har siddet 
på dødsgangen i 
et fængsel i Pa-
kistan i 9 år. 
Dømt til hæng-
ning, fordi hun 
af vanvare var 
kommet til at 
drikke af en 
muslimsk kvin-
des kop ved 
brønden, hvor 
de hentede 
vand. Hun blev 

dømt for blasfemi og for at have foru-
renet al vandet i brønden. Til stor 
usikkerhed om fremtiden. Væk fra 
sine 5 børn og sin mand. I 9 år….! 

Hendes vidnesbyrd var meget stærkt 
og et 
bevis på 
at Gud 
hjælper 
også 
under 
de mest 
vanske-
lige for-
hold. 
Asia Bibi 
var an-
alfabet 
og hav-
de ikke 

læst i Bibelen og kunne ikke læse 
den, selv om hun havde haft en. Hun 
oplevede gennem flere år, at der hver 
nat i hendes drøm kom en, der ligne-
de en præst og underviste hende i 
bibelen, gav bibelord til opmuntring 

for den kommende dag. Hun opleve-
de også at der igennem rigtig lang tid 
kom en Flagspætte hver morgen. 
Hun spurgte den om Gud havde 
sendt den og det oplevede hun at den 
var. Jeg tænker: af alle fugle Gud har 
skabt er spætten særlig på grund af 
dens smukke fjerdragt! 

Jeg har været med i forbøn for Asia 
Bibi i mange år og været med til at 
skrive breve for hendes løsladelse. 

Nu er det sket – bønnerne er hørt og 
hun lever nu i Canada. Hun var her 
sammen med sin mand og yngste 
datter på 20. Et 
lyslevende vidnes-
byrd om Guds om-
sorg og et bevis på 
forfulgte kristnes 
vilkår. Som en 
dansk biskop sag-
de: Vi bærer et 
stort guldkors på 
brystet – de for-
fulgte kristne bæ-
rer det på ryggen! 

Lad os ikke glem-
me forbøn for vore 
kristne brødre og søstre, der lider for 
deres tro. 
 

BØGER 
Asia Bibi med Anne-Isabelle Tollet: 
Dødsdømt. 

Niels Nymann Eriksen: Gæstfrihed. 
Tålmodighed. Begge med illustratio-
ner af Nargiz Galib Andersen. 

Tomas Sjödin: Der er så meget vi 
ikke er nødt til. Samt andre titler på 
dansk, i hvert fald disse: Det sker når 
du hviler, Lyden af stilhed, Stol på at 
det vil lysne, Den der finder sin plads 
tager ikke en andens. 

Himmelske Dages højdepunkt 
v/ Inga Helver 

Else Marie og Inga i 
Domkirken inden 
forbønsgudstjeneste 
for de forfulgte krist-
ne og vidnesbyrd fra 
Asia Bibi 

Asia Bibi og hendes tolk, en 
evangelisk pakistansk biskop 

Biskop emeritus 
Karsten Nissen med 
kors på maven! 
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gerne din type arbejde og eventuelle 
særlige udfordringer. Listen med 
navne for forbøn er fortrolig i bede-
trioen. 

Min veninde Inga (leder af KriSoS) 
har fortalt, hvordan hun hos både sin 
optiker og sin tandlæge har sagt: 
”Jeg takker Gud, der i sin visdom har 
givet dig og andre kollegaer lyst og 
evner til at være god til dette fag”. 
Særligt den ene af fagpersonerne 
blev rørt over at vide, at nogen 
værdsatte hendes arbejde og i-ord-
satte dette, og hun sagde tak til In-
ga.  
Vi skal huske at værdsætte de men-
nesker, vi omgiver os med. Og også 
gerne sige det til dem. Og kan det 

blive til en tak til Gud for dem, kan 
det også give et lille vidnesbyrd om, 
at vi regner med Gud i vores liv. 
En spirende Gudsrelation kan væk-
kes. Mange mennesker oplever ting i 
deres liv, som de er taknemmelige 
for. Men hvem skal have takken? 
Tænk hvor fantastisk, at vi har en 
kærlig og personlig Gud at vende 
vores tak til. Ikke uden grund starter 
hver måneds bedestafet i KriSoS 
med tak. 

Med venlig hilsen Else Marie 

Taknemmelighed 

Marte Yri Evensen, leder i en pårø-
rende- og brugerorganisation, vil 
belyse temaet: «Åndelig omsorg? 
Hvad siger lovgivningen?». 
Fra programmet: Lovverk og pasient
-rettigheter. Hva har vi lov til/Hva 
har vi dekning for i lovverket rundt å 
gi åndelig omsorg i vår jobb i det 
offentlige helsevesenet Eksempler på 
hvordan arbeide inn mot en kommu-
ne for å fremme åndelig behov rundt 
enkeltpersoner. Lovverket og myn-
digheter, våre muligheter til å påvir-
ke ved å være en modig røst. Hvilke 
erfaringer har du Marte i møte med å 

Invitation til temadag i Oslo lørdag d. 17. september kl. 10-17 

fremme det åndelige behovet; faglig 
og juridisk? Hva gir livskvalitet og 
helse i et recoveryperspektiv? Guds 
omsorg i møte med våre individuelle 
og åndelige behov. Egne erfaringer 
og tekster fra Bibelen. 
Undervejs gruppearbejde om 1) at 
bringe håb, livskvalitet og helse til 
mennesker og 2) egenomsorg, egen 
helse og egen sårbarhed. 
Mere info på kfhelse.no. Snak gerne 
sammen med Inga, hvis du overve-
jer at tage af sted: inga@krisos.dk. 

Vi vil i KriSoS gerne tilbyde dig at 
bede for dig, som vil være troende 
på arbejde, og for din arbejdssituati-
on. 
Vi er et lille team i KriSoS (en bede-
trio), som hver anden onsdag ber for 
en gruppe kristne medarbejderes 
behov. Du kan komme med i vores 
forbøn ved at skrive til kri-
sos@krisos.dk. Skriv dit navn, by, 

Har du troen med på arbejde? 

8 
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Fortsættes på næste side 

Lederen af KriSoS har ordet: 

At være født i 1948, sammen med 
staten Israel – det har altid været 
særligt for mig. 
Israels fysiske genoprettelse er et 
mirakel; det er vores fantastiske 
Guds værk. Han havde bestemt, at 
han ville samle sit folk igen i det 
land, han havde udvalgt til dem 
(Esajas 66:8-10; Ezekiel 37). 
Det land, der ikke havde været noget 
land i næsten 2000 år – blev et land 
for Guds udvalgte folk, der var spredt 
ud over hele jorden, og stadig mang-
ler der mange, før alle er kommet 
hjem. Der lander dagligt jøder i Israel 
fra mange lande. Lige nu er det fra 
Ukraine. 
Hør en skøn acapella
-sang om jødernes 
hjemvenden. Gå på 
youtube.com og søg 
på sætningen: kip-
palive we are home. 
Den slægt, der tog 
sin begyndelse i 1. 
Mos 12:1-3 skulle 
være et fundament for verden - en 
rollemodel! 
Gud sagde til Abraham: ”Rejs til et 
andet land. Bliv et stort folk, der vil 
velsigne alle andre folk i verden”. 
Abraham, Isak og Jakobs Gud er og-
så vores Gud. Jacob fik senere nav-
net Israel og blev stamfader til de 12 
stammer. Josef var en af dem og i 
Ægypten blev 70 israelitter til 2 mill. 
Navnet Israel er nævnt i Biblen mere 
end 2300 gange - kun overgået af 
ordet Gud.  
2. Mosebog kap 19 fortæller Gud, at 
kun en af stammerne skal være præ-
ster – de andre have forskellige er-
hverv. Han grundlægger samfundet 
med de mange forskellige fagområ-
der. Bl.a. Sundhedssektoren og han 
underviser det folk, der i 430 år ikke 
havde prøvet andet end at være sla-

ver, i sundhed og hygiejne og mange 
andre områder ved lovgivningen. Han 
blev deres konge. Han dannede folke-
slaget jøderne fra én mand – Abra-
ham. Samfundet fra én mand, Moses, 
blev dannet som rollemodel for ver-
den. 
Landet Israel var det lovede land med 
mælk og honning, hvor Gud ville bo 
sammen med folket og være deres 
konge, grundlagt ved én mand Moses, 
der modtog tavlerne med de ti bud. 
Det første bud er:  Du må ikke have 
andre guder end mig. Det går galt for 
Israels folk gang på gang, de tager 
afguder. 
Jødefolket var ikke tilfreds. De vil og-

så have en konge lige 
som de andre lande – 
ikke en usynlig kon-
ge. I 1. Samuel 8:6 
forkastede de ikke 
Samuel, men Gud 
som konge. 
Det blev en katastro-

fe med korruption, krige og til sidst 
fangenskab i Babylon. Under flere an-
dres herredømme – senest romerne. 
Så sker der noget – der næst efter 
skabelsen er det største i historien. En 
mand bliver født i Galilæa. 
Han er forudsagt af Johannes døber. 
Guds rige er kommet nær! 
Han gør mirakler og til sidst dør han 
på et kors. – Opstår fra døden og vi-
ser sig for mange.  
Det sidste disciplene spørger om er i 
Apostlenes gerninger 1:6 er det nu du 
vil genoprette kongeriget? 
De vidste at Gud havde været konge i 
deres folk og at han ikke var det mere 
– men der skulle komme et nyt kon-
gerige. 
Biblen er skrevet af jøder, måske er 
undtagelsen Lukas. 
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Kære venner i Norden. 
Vi har haft flere nordiske tiltag via 
Zoom gennem Coronatiden og vores 
fællesskab har udviklet sig. 
I forbindelse med Prayerweek og Clu-
ster Leader Gathering havde vi hver 
aften nordiske bedemøder og de sid-
ste 4 måneder har vi hver 3. tirsdag 
haft Salinecafe. Der har været en lille 
undervisning i at være salt, lys og 
vidne på arbejdspladsen, ud fra un-
dervisningsmaterialet til Saline kur-
sus, og derefter samtale om, hvordan 
det er at være kristen på arbejde og 
til sidst bøn for hinanden. 
Vi var flest den første gang – men 
dejligt rigt samvær hver gang – blan-
det folk i arbejde og pensionerede. 
Begge grupper har erfaringer at dele. 
Local Houses of Prayer har haft 1-års 
fødselsdag i Danmark den 24. april.  I 
2021 streamede vi undervisningen fra 
april og også fra den fysiske konferen-
ce i oktober, til de nordiske lande. Der 

er oprettet en Facebookside: Local 
Houses of Prayer – Danmark, hvor 
alle er velkomne. Vi afholder net-
værksmøder på zoom hver anden må-
ned og udsender nyhedsbrev hver 
anden måned. Alle kan være med og-
så der. 
I Europa HCF fik vi visionen om at 
bede fast for personale ved navn, hvis 
nogen ønskede det. 
Vi har en målsætning i Danmark at 
bede for 15 personer, der bekender, 
at de har troen med på arbejde. Hå-
ber på sigt at få dem med til Salineca-
fe i næste sæson. 
Vi indbydes til 70-års jubilæum i Sve-
rige i september og i Norge bliver der 
en temadag også i september, som vi 
fra Danmark siger ja tak til at deltage 
i. 
Guds fred og velsignelse i tjenesten. 
Inga Helver, Nordisk HCF-koordinator.       

Fortsat fra forrige side: 

En hilsen fra nordisk koordinator i HCFI: 

Alt det vi nu hører om i Ny Testa-
mente – vidste de første kristne ikke. 
De havde kun Gammel Testamente. 
Det gjaldt også for Jesus. Han under-
viste og sagde: Det er med Himmeri-
get som….. 
Jesus bragte Guds rige til jorden. 
Guds rige er midt iblandt jer sagde 
han - og i jer! 
Altså, hvis Gud er konge i mit liv, 

bringer jeg Guds rige med mig, hvor 
jeg går i fritid og arbejde! 
Hvor stort. Det må være den bedste 
målsætning for mit liv. Hvad tænker 
du om dit liv? 
Disse tanker er inspireret af under-
visningen fra CLG (se forrige blad 
s.8) i marts af Peter Tsukahira fra 
Israel. 
Kærlig hilsen Inga 
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Kalenderen 
2.-4. september: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund (SKSF) 70 årsjubilæ-
umsfejring på Mullsjø Folkehøjskole. 

17. september: Norges Kristen Forening for Helse-personell (KFH) holder 
temamøde om ”Åndelig omsorg - hvad siger lovgivningen”. Se s.8. 

16. oktober: SundhedsSektorSøndag, se bønner på krisos.dk under ”Det 
sker” 

4.-6. januar 2023: Europæisk bedeuge (Prayerweek) fra Wales på Zoom  

 

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

Cirka hver tredje uge i efteråret: Skandinavisk online salinecafé kl. 18-
19. Få datoer af Inga, inga@krisos.dk. 

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. 

Fotos i bladet: S.1, 3-7, 10: Inga, Inger og Else Marie. S.8: 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 40560223 , 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, Norge, annema.dugstad@gmail.com  

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

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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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 auten�sk som kristen på sit arbejde 

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og 

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 14. oktober 2022. 
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 12. september 2022. 

OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også bestille eks-
tra blade hos Inger Ebbesen til uddeling eller få bladet på mail hos Inga 
Helver 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. 

Marte Yri Evensen som 
underviser i Oslo (se 
s.8), maler i sin fritid. 
Se engerhagen.no 


