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Foreningen Kristne i Social- og Sundheds-

sektoren (KriSoS) har erklæret ovennævnte 

søndag for Sundheds Sektor Søndag. Målet 

er at opmuntre og bede for alle hjemme-

hjælpere, sygeplejersker, socialpædagoger 

og andre ansatte og frivillige i sundheds-

sektoren. 

Det kan være svært at holde modet og ar-

bejdsmoralen oppe, når faget får kritik i 

pressen og når det kniber med at få tid til 

at yde god hjælp. Oveni kan hjemmehjæl-

pere, socialpædagoger og sygeplejersker 

risikere at blive overfaldet af klienter og 

patienter på deres arbejde. Derfor har den-

ne faggruppe brug for ekstra støtte og op-

muntring, fastslår Inga Helver, der er bede-

koordinator i foreningen. 

Store dele af den engelsksprogede verden, 

bl.a. England og Sydafrika, har siden 1992 

markeret dagen som Health Care Sunday i 

kirker og på hospitaler. 

Læs og bed den særlige Sundheds Sektor 

Søndags Bøn på næste side. Brug den ger-

ne i jeres kirke. 

 

Læs mere om KriSoS på 

krisos.dk 

ligt syge, de døende og deres 

pårørende med at opfylde deres 

fysiske, psykiske, sociale og 

åndelige behov. 

Vi beder dig, vær særligt nær 

hos de deprimerede og de psy-

kisk syge og dem, der har svært 

ved at leve et normalt liv. 

Hjælp dem, der har problemer 

med alkohol og narkotika. Lad 

dem finde sundhed og helhed 

og finde dig. 

Lad de ældre blandt os blive 

behandlet med respekt og vær-

dighed og beskyttet mod om-

sorgssvigt og overgreb. 

Trøst dem, der bor under van-

skelige forhold. 

Giv os alle dine øjne og dine 

hænder, så vi ser dig i vores næ-

ste. 

I Jesu navn. Amen 

BED for social– og 

sundhedspersonalet 

Alle tre bønner findes i en wordfil på krisos.dk under ”Det sker”. Her 

er det nemt at klippe dem over i et dokument til kirkebønnen el.lign. 



Sundheds Sektor Søndags Bøn 

Kære Gud! 

Vi takker dig for dit løfte om, at 

du altid hører bøn. 

Vi beder dig, vær du nær ved en-

hver kristen, der arbejder i social 

og sundhedssektoren i Danmark. 

Lad dem modtage din styrke og 

kærlighed, og lad dem blive kana-

ler herfor med helbredelse og inte-

gritet til borgere, patienter, pårø-

rende, kolleger og andre, de mø-

der. Lad dem finde muligheder for 

kontakt med andre på arbejdsplad-

sen til at bede og opmuntre hinan-

den, og lad dem også få hjælp og 

støtte fra deres lokale kirke. 

Herre, vi beder dig for alle, der 

arbejder i social og sundhedssek-

toren. Vi beder især for det stigen-

de antal, der udsættes for trusler 

og voldelig adfærd fra patienter, 

der har problemer med alkohol og 

narkotika, og for dem, der har al-

vorlige, psykiske problemer. 

Vi beder for de studerende i vort 

land, at de må blive veluddannede 

og godt forberedte til at påtage sig 

deres ansvar i arbejdet i social- og 

sundhedssektoren efter eksamen. 

Hjælp, så de også må trives, når 

de kommer i job. 

Tak Gud for alle dem, der arbej-

der for vore børns sundhed, og 

dem, der arbejder med børn og 

unge i daginstitutioner og skoler, 

lad dem få mulighed for at give 

dit ord videre. 

Herre, vi beder dig for alle, der 

arbejder med at opfylde de fysi-

ske og psykiske, sociale og ånde-

lige behov hos de alvorligt syge 

og døende og deres pårørende. 

Herre, vi beder dig, vær særlig 

nær hos de deprimerede og de 

psykisk syge og dem, der har 

svært ved at leve et normalt liv. 

Hjælp, så de må modtage den læ-

gelige behandling, pleje og støtte, 

de behøver, og at de må finde ån-

delig fred, sundhed og helhed. 

Herre, vi beder om, at de ældre 

iblandt os må blive betragtet med 

respekt, behandlet med værdighed 

og beskyttet mod omsorgssvigt 

og overgreb. 

Trøst dem, der bor under vanske-

lige forhold. Giv dem og os alle 

den hjælp, vi har brug for i dag. 

I Jesu navn. Amen  

To kortere udgaver af 

Sundheds Sektor Søndags Bøn 

Gode at klippe ind i gudstjenestens forbøn/kirkebøn 

Kære Gud. 

Vi takker dig for dit løfte om, at 

du altid hører bøn - derfor beder 

vi dig: Vær nær hos enhver kri-

sten, der arbejder i Social- og 

Sundhedssektoren i DK. Fyld du 

dem med din styrke og med din 

kærlighed. Vis dem de mulighe-

der, der er for at give den videre 

til borgere, patienter, pårørende 

og kolleger. 

Vi beder specielt for – lægerne – 

de studerende - dem der udsættes 

for vold og trusler – dem der ar-

bejder med børn og unge – dem 

der snart skal dø - deprimerede 

og psykisk syge – misbrugere - 

socialt udsatte.  

Trøst dem, der lever under van-

skelige forhold. 

Giv os at være næste for vores 

næste. 

I Jesu navn. Amen.  

Kære Gud.  

Vi takker dig for dit løfte om, at 

du altid hører bøn - derfor beder 

vi dig: Vær nær hos enhver kri-

sten, der arbejder i Social- og 

Sundhedssektoren i DK. Fyld du 

dem med din styrke og med din 

kærlighed. Vis dem de mulighe-

der, der er for at give den videre 

til borgere, patienter, pårørende 

og kolleger. 

Vi beder dig for de studerende. 

Forbered dem, så de er deres an-

svar bevidst. 

Vi beder dig særligt for dem, der 

udsættes for vold og trusler. Her-

re, vær du deres skjold. 

Tak Gud for alle dem, der arbej-

der med vore børn og unge i in-

stitutioner og på skoler. Gør dem 

opfindsomme og giv dem gode 

idéer til at vise din kærlighed til 

dem, de arbejder med. 

Vi beder dig for dem, der skal dø. 

Vær du nær hos dem - og hjælp 

dem, der arbejder med de alvor-


