
www.krisos.dk Giro 1-620-4641 
 

     
Ønsker du yderligere oplysninger om arbejdet, er du velkommen til, at kontakte en af 

 ovennævnte personer, eller en af kontaktgruppelederne som du finder på foregående side. 
 

� � �� � �� � �� � �    
 

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. juni 2009 
Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt. 

� � �� � �� � �� � �    

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele  det ud til andre.  
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 Alle henvendelser kan rettes til: 
 

KriSoS-Basen            
Syrenvej 11 

7200  Grindsted  
 

Tlf.: 75 32 18 57 
E-mail: krisos@krisos.dk                   

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring” Afsender 
KriSoS-Basen            

Syrenvej 11 
7200  Grindsted  

Formand  
Inger Ebbesen 
Jervelundhaven 23 
5220 Odense SØ 
tlf. 66 12 20 32 
inger.ebbesen@gmail.com 

Ledergruppemedlem 
Inga Sørig 
Hesseløvej 18  
 9900 Frederikshavn 
Tlf.  20 76 30 37 
inga@krisos.dk 

Ledergruppemedlem  
Erna Frost  
Klokkelyngen 9                          
8643Ans By 
Tlf. 86 87 03 69 
erna@krisos.dk  

Nordisk kontaktperson 
Barbro Fritz 
Vesterlånggatan 22 
S-578 33 Aneby, Sverige 
barbrofritz@telia.com 

Dansk bedekoordinator 
Britta Svensson 
Ålstrupvej 12 - Ålstrup  
8300 Odder 
Tlf. 86 55 22 11 

Sekretariatsleder 
Ole Jensen 
Syrenvej 11  
7200 Grindsted 
Tlf. 75 32 18 57 

KriSoS 
Kristne i Social– og Sundhedssektoren 

16. Årgang     Marts 2009       Nr. 1 

 

Forårskonference 
20. til 22. marts 2009 

 
Tema:  ”Ban Herrens vej”! 
Hvordan gør vi dét i Social-  

og Sundhedssektoren? 
 

Sted: Vor Frelser Kirke, Ejbygade 24  
5220 Odense SØ. 

 

 
KriSoS - foreningen der har til formål: 

 

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren 
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg 

Indhold 
 

Ingers side.  Artikel: ”Trosflag”. Venteværelset. N æste skridt.  



KriSoS  har til formål: 
 

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren 
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg 

”Som Faderen har udsendt mig, 
sender jeg også jer!” 

Joh. 20,21 
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KriSoS 
Kristne i Social- og Sundhedssektoren 

Medlem af Healthcare Christian Fellowship International 
 

www.krisos.dk 

KriSoS 
kontaktgruppeledere 

 
Ring til en af vores kontaktgruppeledere eller en fra leder-

gruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om  
 

KriSoS - Kristne i Social- og 
Sundhedssektoren 

 
1 - Region Nordjylland 
Inga Sørig, tlf.: 20 76 30 37 
Hesseløvej 18 
9900  Frederikshavn 
 

2 - Region Midtjylland 
Erna Frost, tlf. 86 87 03 69 
Klokkelyngen 9,  
8643  Ans By 
 
3 - Region Syddanmark 
Ole Jensen, tlf. 75 32 18 57 
Syrenvej 11,  
7200  Grindsted 
 
Britta  Svensson tlf. 86 55 22 11 
Ålstrupvej 12  
Ålstrup 
8300 Odder 
 

Martha Haahr, tlf. 74 48 62 03 
Sønderled 6,  
6400 Sønderborg 
 

 
Inger Ebbesen, tlf. 66 12 20 32 
Jervelundhaven 23,  
5220 Odense SØ 
 

4 - Region Sjælland 
Ingelise Jensen, tlf. 54 60 85 69 
Nakskov Landevej 33,  
4970  Rødby 
 

5 - Region Hovedstaden 
Grethe Riber  tlf. 29 24 46 76  
Højagerparken 13 st. 
2750 Ballerup 
 
 
Leder af KriSoS: 
 
Inger Ebbesen 
Jervelundhaven 23 
5220 Odense SØ 
Tlf.: 66 12 20 32 
Mail: inger.ebbesen@gmail.com 
 

MEDLEM AF KriSoS  

At være medlem af KriSoS koster Kr. 150,00 om året.  
Beløbet kan indbetales på medsendte girokort. Husk : kryds i rubrikken “kontingent”. 

Jo flere medlemmer - jo større muligheder har vi, for at opfylde visionen. 
Vær med til at støtte dette arbejde - TAK til enhver som melder sig ind og 

TAK for hver en gave vi måtte modtage. 
Gaver givet via Missionsfonden giro 613 9450 mrk. KriSoS er fradragsberettiget. 
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 og Sundhedssektoren end til kirkerne!                                                                                    
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NÆSTE SKRIDT  

 
Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS bedetid i  
 www.bedehus.dk, der er tværkirkelig bøn for Danmark. Har du lyst til at være 
med kan du kontakte bedekoordinator Britta Svensson på  tlf. 86 55 22 11.  
 
 
Forårskonferencen i Danmark 20. og 21. marts 2009 i Odense,  
 Klara Lie fra Oslo taler. ”Hvordan kan vi bane Herrens vej i Social- og Sundheds-                                              
                                           sektoren”. 
 
1. maj: bøn for KriSoS forskellige steder i Danmark. Spørg kontaktpersonerne. 
 
Sverige: Konference i Ørebro 8 - 10 maj 2009 
Norge: Konference i Grimstad 25 - 28 juni  2009 
Sverige: Gøteborg 19/9 09 Saline kursus for Norden. Gábor kommer 

————————————————————————————————————————————————    
At dele Guds kærlighed  ud i hverdagen……….!At dele Guds kærlighed  ud i hverdagen……….!At dele Guds kærlighed  ud i hverdagen……….!At dele Guds kærlighed  ud i hverdagen……….!    

———————————————————————————————————————————————— 

Det vil være muligt at bestille DVD fra Saline undervisningen. De er uredi-
gerede, men for deltagere på kurset vil de kunne bruges som genopfrisk-
ning og til at dele det med andre i de små grupper og for nye vil de kunne 
bruges som indføring i international Saline. Bestilles hos Inga Sørig. 
 
Der bliver et nyt international Saline kursus i Skandinavien i 2009.  
Det skal være i Gøteborg den 19. 9. 2009. 
 

Mere om det senere, men en opfordring til dem, der allerede har været med 
om en opfriskning og til dem, der ikke nåede at komme med, bliver der alt-
så en ny chance. 
                                                                                               Inga 
—————————————————————————————————————— 

 
Der går dagligt flere mennesker til  

Social- og Sundhedssektoren end til kirkerne!                                                                                   
Francis Grim 
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European prayerweek i Wales fra 5.-10. januar 2009. 

Kære venner. 
 
Absolut anbefalelsesværdigt.  
 
Jeg var meget spændt, har aldrig deltaget i en prayerweek før. 
Hvad var det for noget? Er det en uges forbøn for Europa og hvor-
dan? 
Jeg havde mødt 2 af de 28 deltagere, men dejlige søstre og brød-

re i Kristus, mødte jeg. 
Jeg vil sige, dét var en form for retræte, som jeg ikke tidligere har prøvet, men me-
get fint med en blanding af undervisning, fællesskab omkring bøn og lovsang med 
tid til stilhed og oplevelse af de skønne omgivelser, samt mulighed for udveksling og 
gode samtaler.  
Selve retræten fandt sted på et smukt beliggende, Llangasty Retreat House ved en 
sø ca. 80 km nord for Cardiff i BreconHills, Wales . 
 
Vi begyndte med en stille dag i bøn & faste, der sluttede med masser af lovsang 
efter middagen om aftenen. De næste dage var der undervisning i bøn med Conrad 
Lamdon. Han sagde bl.a.: Bøn er det letteste i en kristens liv, men også det mest 
misforståede. Gud har bundet alt i sin relation til os, op på bøn: 2.Kor.19+20:”Fordi 
du be´r, har jeg hørt”. Han ønsker vi skal bede, fordi Han ønsker fællesskab med os 
og dermed vores tillid. Bøn er ikke statisk, vi er nødt til at være aktive – se op, bede 
Gud om at handle og lytte. Gud går altid sammen med sit folk. Han vil ikke gøre 
noget uden, at vi be´r Ham. 
Jesus gik som en mand med Gud. Han fasttømrede Guds rige på jorden gennem 
bøn. 
Det skal være naturligt at tale Guds Ord, der har det, der skal til for at skabe tro. 
Forbøn er en tjeneste for hele kirken, et kald for alle.  
”Jeg kan ikke gøre det p.gr.a. min synd, men du kan”. Gud leder os til at spørge på 
rette måde. Tro er afhængigheden af Gud, når vi be´r. Det var en berigende lære, 
vi fik. 
 
Vi havde en fin snak om medfølelse en aften, om det er en dimension, der mangler i 
vor hverdag og vores bevæggrunde for at handle, at vi ofte handler på det behov, vi 
ser. Guds kærlighed er kilden til medfølelse, og Chris Steyn kom med flg. definition: 
At medfølelse bør være kontrolleret identifikation af behov eller lidelse hos andre, 
der leder til indfølende handling. Han underviste også i kristen meditation. Det var 
en meget enkel og brugbar undervisning. 
Torsdag og fredag var ”dele-med–hinanden” dage, hvor der var meget at fortælle 
om, hvad der foregår i de forskellige regioner. Bl.a. Corinne fra Schweiz, der fortalte 
om hvordan, hun har fået en gruppe skolebørn til at besøge de syge, tilbyde deres 
tjeneste og de har gaver med til sygeplejerskerne på det lokale sygehus. Det er så 
enkelt at plante et trosflag og så lade Gud om resten, sagde hun. For hver enkelt 
leder, var der efterfølgende forbøn for den enkelte region og HCFI’s arbejdere der. 
  
Kærlig hilsen Inger Ebbesen, leder for KriSoS 
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 Flere steder i landet samles KriSoS til bøn efter Stafetten 
den 1. torsdag i måneden.  
I Frederikshavn og Kjellerup er det kl. 15.  
I København kl. 19.  I Odense den 3. torsdag kl. 19.                           

——————————————- 
Vi takker for alle gaver indkommet i 2008. Vi prøver hele tiden at kom-
me længere ud med KriSoS, at få flere medlemmer og få flere aktive 
bedegrupper. Tak for forbøn og medarbejde til alle medlemmer og støt-
tepersoner. 

————————————————————- 
 

 

VENTEVÆRELSET. 

 
Fra ”Et ord til dagen” den 31. januar 09 
 
En forfatter skriver: ”Jeg har tilbragt lange timer i venteværelset for-
an intensivafdelingen; Jeg har set plagede mennesker og hørt mange vig-
tige spørgsmål blive stillet: ”kommer min mand igennem dette her?” ”Vil 
mit barn få førligheden tilbage”? ”Hvordan skal du klare livet uden din 
følgesvend gennem 30 år”?  
 
Venteværelset er anderledes end alle andre steder i verden, og de men-
nesker, som venter der, er anderledes. De kan ikke gøre nok for hinan-
den. Ingen er uhøflige. Race– og klasseforskelle forsvinder. Skraldeman-
den elsker sin kone lige så højt som universitetsprofessoren elsker sin .  
Alle gør noget for alle.  
 
I dette venteværelse forandres verden. Forfængelighed og forlorenhed 
forsvinder. Universet er fokuseret på lægens næste rapport. Bare den 
vil fortælle om fremgang.  
Kunne vi mon lære at elske sådan, hvis vi indså, at hver eneste dag i livet 
er som en dag i intensivafdelingens venteværelse?”  
 
Paulus skriver: ”Om jeg havde tro der kan flytte bjerge men ikke havde 
kærlighed, da var jeg intet…… 1. Kor. 13,2 
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KriSoS - Kristne i Social- og Sundhedssektoren. 
 

Trosflag: 
 

”Byg borg af hverdags stene”, det sang vi i en sang, da jeg var ung.  
Her i KriSoS bladet har vi haft det engang, hvor det var personlige vidnesbyrd fra 
jer, der læser dette blad og oplever at blive brugt som vidner i jeres hverdag. 
 
I Saline lærer vi at plante trosflag. At give vidnesbyrd i vores hverdag.  
Være som et vejskilt, der peger mod Jesus. Det kan være svært, det kan være let.  
Det kan blive en livsstil! 
 
En kollega til mig sagde en dag: ”Jeg synes det kan være så svært, at finde ud af 
hvornår deres tro (patienternes) slipper op og vores skal sættes ind”. Jeg synes det er 
godt udtrykt for egentlig er det vel derfor vi går til Saline eller andre steder for at 
blive styrkede i, at være vidner om den Gud, vi tjener midt i vores hverdag.  
Blive bevidste om, at når vi står midt i vores arbejde med at lindre smerter, fysiske 
såvel som psykiske, når vi forsøger at styrke den svage, at give nyt mod til den, hvis 
verden er sunket sammen, når vi sidder ved siden af en, der skal dø eller står med 
alle spørgsmålene fra en efterladt, at vi da i vore hjerter ved, at det vi gør eller svarer 
det gør vi på Guds vegne. Det er Hans kærlighed vi deler ud - midt i vores hverdag! 
 
For mig selv personligt er det svært at være vidne med ord i min hverdag, men jeg 
beder Jesus om at være et skinnende lys i mit hjerte hver dag, så jeg må være et lys i 
min hverdag, hvor mørk og sur den end kan synes. At jeg må være salt, og ikke mi-
ste min kraft, den kraft jeg ved bøn og bibellæsning har adgang til hver morgen.  
Ny kraft og nåde er til rådighed for os hver morgen. Hvor stort og herligt! 
 
Jeg takker Gud for det bedefællesskab, vi har i KriSoS. For bedekædens trofasthed 
og for det månedlige bedefællesskab i både min gruppe og jeres ud over landet. 
”Guds menighed er jordens største under” Vi er i en verdensomspændende families 
forbøn og fællesskab. Det giver mig nyt mod! Har du et trosflag du vil styrke os 
andre med, så send det - gerne anonymt, hvis du har det bedst med det. Tak. Inga 
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Der indkaldes hermed til KriSoS generalforsamling 
 

FREDAG den 20. marts 2009 kl.  19.00 
 

 Sted: Odense 
 
                 Dagsorden: 
 - Valg af dirigent 
 - Beretning fra ledergruppen 
 - Fremlæggelse af regnskab 
 - Fastsættelse af kontingent 
 - Valg (herunder evt. valg af stemmetællere) 
 - Indkomne forslag 
 - Eventuelt 
 
Bemærk: 
Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være ledergruppen i hænde 
senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
 
For at være stemmeberettiget skal der være betalt kontingent for år 2009 
 
Vedtægter kan fås ved henvendelse til Ole Jensen / KriSoS Basen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

� � � � � � � � � � � � � 
     

    FRANKERES 
    SOM BREV 
 

  

 Til KriSoS-Basen            
Syrenvej 11 

     7200 Grindsted  
 

 
  E-mail: krisos@krisos.dk  

5 5 

                          

 

KriSoS 
Kristne i Social– og Sundhedssektoren 

 
Forårskonference 

20. til 22. marts 2009 
 

Tema:  ”Ban Herrens vej”! 
Hvordan gør vi dét i Social-  

og Sundhedssektoren? 
 

Sted: Vor Frelser Kirke, Ejbygade 24  
5220 Odense SØ. 

 
 
 

 
KriSoS - foreningen der har til formål: 

 

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren 
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg 
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PROGRAM 

 

Fredag den 20. marts 2009 
 
Kl. 17.30 Ankomst og spisning 
 

Kl. 19.00 Generalforsamling (se bagsiden af dette program) 
 
Kl. 20.30 Aftenkaffe, hvor Inger Ebbesen vil fortælle fra  bedeugen i 

Wales, hvor hun deltog i uge 2, 2009 
 
Kl. 21.30 Afslutning: Lovsang & Kristuskransen   

 
 

Lørdag den 21. marts 
 
 

Kl. 08.00 Morgenmad, (der hvor vi har sovet) 
 
Kl. 09.30 Lovsang & andagt 
 

Kl. 10.00                  ”Ban Herrens vej”! 
 Hvordan kan vi bane Herrens vej i Social og Sundhedssekto-

ren? Konkret undervisning af  tidl. lektor på sygeplejeskolen i 
Oslo. Forfatter. Sjælesørger Modtager af Kongens fortjenst-
medalje i guld, Klara Lie, Oslo  

 Læs om Klara Lie på    http://home.no.net/klaralie 
 
 Kaffe & frugt undervejs  
  
Kl. 1200 Frokost 
 

Kl. 14.00  Hvordan bane Herrens vej i Uganda? 
 Klara Lie fortæller fra sit tre måneders ophold i 2008, hvor 

hun var udsendt af Normission i HIV/AIDS projekt 
 
Kl. 15.00                   Kaffe - kage og frugt 

 
Kl. 16.00 Afsluttende undervisning i Tema.: ”Ban Herrens vej”. 
   Refleksion over dagen og bøn i grupper 
 
Kl. 18.00             Spisning - herunder ”Næste skridt”. 
 
   Social aften eller afrejse.  
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Søndag den 22. marts  for dem, der vælger ekstra overnatning:  

 
Kl. 10.00 Gudstjeneste i  Vor frelser Kirke evt. 
 

 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

  
 

Overnatning:     www.skibhus/bb.dk - Bed & Breakfast.  
 Det er billigere end vandrerhjem! Centralt beliggende. 
 Konferencedeltagere bestiller og afregner selv. 
 Hurtig booking nødvendig. Der kan ydes transport. 
 
Konferencepris fra spisning fredag til og med spisning lørdag 400,- 
 - altså uden overnatning. 
 Kun lørdag 350, - kr.  
 
  

Spørgsmål kan rettes til Inger Ebbesen på mail inger.ebbesen@gmail.com eller 
                                   telefon: 6612 2032 / 3190 4223 
 
 
 
 

 
 
 

TILMELDINGSBLANKET 
(tilmelding til KriSoS-Basen hurtigst muligt ) evt. på mail: krisos@krisos.dk 

    
 
Jeg / vi tilmelder os hermed forårskonference 2009 
 

NAVN :    ________ 
ADRESSE :   ________ 
POSTNR. :                       BY :   ________ 
TELEFON :___________________________________ 

 

Konferenceafgift vedlægges pr. check  
eller indbetales på giro 1-620-4641 (Kan også betales ved ankomsten) 


