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KriSoS - foreningen, der har til formål:
- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren

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 2010
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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- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg

Indhold:
Indbydelse til KriSoS konferencen 2010 Prayerweek referater o.a.

KriSoS

KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren
Medlem af Healthcare Christian Fellowship International

kontaktgruppeledere
Ring til en af vores kontaktgruppeledere eller en fra ledergruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om

www.krisos.dk

KriSoS - Kristne i Social- og
Sundhedssektoren

KriSoS har til formål:
- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg

og Sundhedssektoren end til kirkerne!

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

”Som Faderen har udsendt mig,
sender jeg også jer!”
Joh. 20,21
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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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Kære alle

Ledet af barmhjertighed.

—————————————————
Vær med til at gøre en forskel - som salt på et æg!
Der går dagligt flere mennesker til
Social- og Sundhedssektoren end til kirkerne!
Francis Grim

Kristne i Social og Sundhedssektoren er kirkens forlængede arm.
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 holdes i Frederikshavn 19.-21. marts 2010
Generalforsamling og KriSoS visionen fredag.
”Lær at plante trosflag” hele lørdag. Nordisk aften lørdag.
Gudstjeneste og afrejse søndag.
Sverige: Årsmøde på Hjalmargården nær Ørebro 8-10 april
Tema: ”Bøn som forvandler”
1. maj bøn i KriSoS forskellige steder i Danmark. Spørg kontaktpersonerne.
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Håb og glæde fylder mig,
efter at årets første uge igen i år lå i KriSoS-regi.
En af Gud velsignet prayerweek for Europa, har vi afholdt sneet
inde på Mors, hvor Mikkelsbakkes lederpar, Kirsten og Henrik
Mørck Nielsen og deres naboer samt KriSoS folk gjorde en formidabel indsats for at vore udenlandske deltagere, kristne i social og
sundhedssektoren, fra 10 forskellige lande skulle føle sig godt tilpas og få en udbytterig
uge. Synd for dem , der ikke kunne komme frem p.g.a. vejret og ærgerligt var det, at vi
måtte undvære vores taler, Tove Videbæk, selvom hun var så fin, at sende sit manuskript til os på engelsk, så vi kunne bruge det som oplæg til samtale og bøn over emnet
”Bevæget af barmhjertighed, politisk og kristne værdier i den sammenhæng”. Busturen
til Vesterhavet, der skulle ha’ vist hvad vores lille land kan byde på, måtte afløses af
en privat fotoserie fra jeg var på Mors og ved Bulbjerg og i Skagen i sommer. Da vi
endelig kunne komme ud og stod oppe ved Tæbring Kirke, kom der en smuk lille eftertanke fra en af vore deltagere: det smukke hvide landskab, efter 2 dage med voldsomt
snefald, hvor ingen kom uden for gårdspladsen, var et billede på livet i Gud.
Fællesskabet blev rigt , megen lovsang blev sunget. Vi bad intens for og arbejdede
med: at blive bevæget til barmhjertighed både i arbejdslivet, for den enkelte og blandt
vore ledere og politikere, vore egne lande og for de andre lande og deres bedeemner.
En vigtig pointe syns jeg, pastor Arne Holmgård fra Fur fik frem i sin undervisning:
Barmhjertighed betyder, at man aktivt handler for at hjælpe , den eller dem man vil
vise barmhjertighed. Det syns jeg har pirket til mig flere gange siden.
Foråret ligger forude og lyset er godt på vej ind i vore stuer og dermed også planlægningen af KriSoS årlige konference, der i år igen finder sted i Frederikshavn den 19. og
20. marts. Alet Uittenbogaard, rejsende underviser for HCFI, fra Holland kommer for
at undervise os gennem rollespil i : ”Hvordan vi taler troens sag, også om mandagen.”
Jeg håber og ber til at, der er mange, der vil finde til Frederikshavn i den weekend (jeg
vil gerne ha’ nogen at følges med) og at vore bedetrioer snart må sprænges af nye medlemmer, unge medlemmer. Husk, at bare vi tager en med hver, er der sket en fornyelse,
der vil noget. Jeg ved, hvem jeg skal spørge, måske har jeg 2; kan du også komme på
en? Nye ideer til at vi kan blive flere modtages med tak. Husk ”Næste skridt ” er stadig
en del af konferencen før vi skilles og tager hver til sit.
Weekenden efter påske er der konference i Sverige på dejlige Hjälmargården mellem
Örebro og Vingåker. Det bliver spændende, for de har planer om at optage en underafdeling af Frelsens Hær som selv har ønsket det, i deres forening.
Kærlig hilsen Inger
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Indtryk fra Prayerweek.
Norge:
Det var et privilegium og STOR glede å være på bønnekonferanse i Danmark. Vi bodde på et
rolig sted med hyggelig vertskap, deilig mat og fordrag som vekket tanker. Vi hadde godt
felleskap med unge og eldre fra 10 forskjellige land i Europa.
Hva betydde mest for meg var den første stille dagen med faste og bønn og våre frie bønnestunder sammen som fellesskap.
Å være på en KFH bønneuke var både innspirende og meget oppmuntrende. Det var godt å
høre hva de andre land drevet med og føle at vi hadde den samme visjon. En STOR TAKK til
alle dere i Danmark som arbeidet hardt for å gjøre dette mulig for oss.
Neste bønneuke i 2011 kan sterkt anbefales.

Klem Sandra

Danmark:
Det var en fantastisk oplevelse at være i køkkenet sammen med Bente og Kaj. Alle bekymringer om hvordan det hele skulle gå blev gjort til skamme. Vi havde jo netop også bedt om, at
Gud ville ligge det hele tilrette. Og det gjorde Han på en forunderlig måde. Det var et privilegium at være med, og opleve alle de dejlige mennesker, der kom med glade og tilfredse tilkendegivelser.
. Vejret var jo med til, at give ekstra udfordring til både legeme og sjæl. Erna og jeg måtte
vandre i mavehøje snedriver for at komme om til refugiet, det var noget af en prøvelse, men
med smil om munden, når vi endelig nåede frem. At det kan gå galt når man vover sig for
langt væk fra hjemmet i det næsten ufremkommelige sne, fik vi jo et bevis på med de 2 små
hvalpe.- Til slut vil jeg sende takken opad til vores fantastiske Gud. Han har velsignet mig så
rigt i at møde alle jer. Guds velsignelse over jer alle.
Birthe E. Silkjær
Vi ankom mandag og fik velkomstkort + Kristuskransen som vi anvendte et par gang i fællesskab. Onsdag var der nadvergudstjeneste i stillerummet, da vi ikke kunne komme op til
kirken. Det var en meget intim oplevelse. Der var fyldt i rummet. Brødet og vinen blev sendt
rundt, så vi alle både modtog og gav videre. Det var ganske specielt.
Fredag blev der undervist om ”Den barmhjertige samaritaner” men også om den fortabte søn.
Hvordan faderen havde ydmyget sig selv ved at løfte op i kjortelen og vise ben og løbe –
ingen af delene må en jødisk mand gøre. Hvis ikke faderen havde hentet sønnen var han blevet forhindret i at komme ind i byen, da han havde et dårligt rygte.
Bøn for Danmark, Skandinavien og Europa.
Vi sang ”Søg først Guds rige ” på hver vores modersmål – det var også en speciel oplevelse.
Det var jo som altid et fællesskab hvor ” kærligheden overstråler alt”.
Erna.
Jeg vil også lige bruge lidt plads på at fortælle, hvordan jeg oplevede Prayerweek.
Mandag kom svenskerne forbi og fik frokost. Der var sne og høj sol, da de kørte mod Mors.
Jeg havde ikke mulighed for at komme af sted før tirsdag efter arbejdstid, men på det tidspunkt stod himmel og jord i eet, og jeg sneede inde! Det blev ikke bedre de følgende dage, og
ved telefon– og mailkontakt, blev jeg jo også orienteret om at alle var sneet inde. Selv svenskerne og det fik jeg meget ondt af, at de skulle opleve at komme til Danmark og sne inde kun
med hinanden. Jeg var taknemmelig over de ikke var i et sommerhus uden noget i køleskabet,
men venlige mennesker sørgede for dem i de to dage, der gik. Jeg kom ikke af sted og måtte
nøjes med ”forventningens glæde” - meget skuffet. Jeg havde glædet mig til samværet med
kendte og ukendte venner. Lørdag kom svenskerne igen til frokost i mere sne og høj sol.
Jeg følte mig som ”kommandocentral”. Passede telefon og videresendte mails - og bad til Gud
og bad om forbøn fra venner i KriSoS i Norden. Tak for jeres forbøn - også for mig! Inga
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Sverige:
Böneveckan på Mikkelsbakken blev ju annorlunda än vad vi från Sverige hade förväntat oss. Att bli insnöade i två dagar och bli utan gemenskapen med hela gruppen
kunde blivit en stor besvikelse. Men Guds vägar är inte alltid våra vägar, det upplevde vi verkligen. Visst saknade vi alla de andra som var med men Gud välsignade oss
när vi sökte Hans ansikte där vi var. Det står ju att där två eller tre är församlade i
Hans namn där är han mitt ibland oss, och det var vad vi fick erfara.
En stor välsignelse var Arne Holmgaards bibelstudium på fredagen. Att få nytt ljus
över faders handlande i liknelsen om den förlorade sonen blev så otroligt starkt för
mig. Faderns kärlek och medlidande, som ledde till att han handlade som han gjorde
helt emot alla regler på den tiden.
Det är ju en förebild för Guds handlande mot oss när Han sände sin son till världen
för att rädda dig och mig och hela mänskligheten. Vilken otroligt stor Gud vi har!!
Han ville nog visa oss det på nytt igen den förmiddagen och göra oss ännu mera
tacksamma.
Tack alla för underbar gemenskap.
Barbro
____________________________________________________________________
Slip glæden løs
Andagtsbog af Gert Grube, var gaven til de aktivt medvirkende på Prayerweek.

____________________________________________________________________

”God morgen Gud”
Tv program for børn sendes
hver søndag morgen,
på den nye regionale kanal
i hele landet fra kl. 8.30 til 9.00
Også andre kristne udsendelser.
Læs mere på
www.ucb.dk
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Oplevelser ved Prayerweek 2010.
Mandag den 4. januar, efter at have hentet Erna Frost i Ans, spændte vi campingvognen efter
bilen, for at køre til Mikkelsbakke på Mors for at deltage i Prayerweek, hvor der var 11 nationer,
der skulle være med. Det var lidt spændende med føret for vi har jo vinter i Danmark for tiden.
Der var godt føre at køre der op i.
Vi fik placeret campingvognen, så der ikke var langt til strøm ,da det er lettest at se tingene når
der er lys, samt at få varmen koblet til, for når der er frost udenfor er det nu rart med noget varme
i en campingvogn.
Efter at have placeret campingvognen var det tid til at komme ind for at se køkkenfaciliteterne
for der havde vi Bente og Kai lovet at hjælpe til i uge 1. Så var tiden til at der skulle findes frem
til noget aftensmad til de deltagere, der var ankommet. Ved 20 tiden begyndte det at sne og der
var en deltager, der skulle hentes ved flyet i Ålborg lufthavn kl. 23,40 og Kai havde lovet at hente hende, så ved 21 tiden måtte vi køre for at være sikker på at kunne være der til tiden. Allerede
ved Thisted holdt det op med at sne, så jeg kom der op i god tid. Kl. 23.30 blev det meddelt at
flyet fra København var forsinket 20 min. Flyet var først ved terminalen kl. 00.10 og så var ca. to
timers kørsel til Mikkelsbakke og det var jo ikke til at vide om der stadig sneede på Mors. Turen
fra Ålborg gik meget godt.

KriSoS
Kristne i Social– og Sundhedssektoren

Lær at plante trosflag!

Tirsdag var en stille dag, hvor der var faste, så der var ikke så meget at ordne i køkkenet før til
aften, der skulle være nok at drikke og lidt frugt, så der var tid til at hente gas til campingvognen.
Der havde sneet om natten så der var en del sne at rydde inden så vi kunne komme ud og ind
mellem husene.

KURSUS: International Saline
Underviser: Alet Uittenbogaard, Holland

Onsdag var der bare lukket over alt på Mors af sne, så der var meget sne at rydde væk fra morgenstunden og morgenmaden skulle også være færdig til deltagerne. Trods sne skal der alligevel
mad på bordet til de faste tider, så der var hele tiden nok at lave i køkkenet med at finde mad
frem og få ryddet af, samt at få vasket det hele af igen. På trods af stor travlhed i køkkenet var vi
et virkeligt godt team, der bestod af Birthe, Bente og Kai samt en stor hjælp af Erna Frost.

20. marts 2010
Sømandshjemmet Frederikshavn

Torsdagen gik stor set som onsdagen.
Fredag står i festaftens tegn der skal skrælles tilstrækkelig med kartofler, så jeg startede tidlig om
formiddagen med at skrælle - der blev skrællet over otte kilo. Kødet skulle gøres klar til stegning,
det måtte ikke gå ud over hverken formiddags kaffe eller frokosten, men det gode team klarede
opgaverne, så det blev en vellykket aften. Om formiddagen kom der en stor gummiged for at
skrabe sne væk fra gårdspladsen ved Mikkelsbakke og for at Bente og Kai kan komme hjem, når
festaftnen var færdig og vi havde fået det meste af det brugte service vasket op.

Det var en oplevelse og vi vil takke for samarbejdet med alle,
der var på Mikkelsbakke den første uge af 2010.
Selv om vi var noget trætte, havde vi en god køretur hjem.

Være som salt på et æg.
Kom og bliv inspireret - få nyt mod og frimodighed.

Mange hilsner fra Bente og Kai
også for mig!
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Saline er et redskab for dem, der gerne vil være lys og
salt på deres arbejdsplads, men synes det er svært…….
En undervisning i at have den rette saltopløsning.
Hverken for lidt eller for meget!

Inga
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Lørdag den 20. marts

KriSoS Konference 2010

kl. 9.30 morgensang og bøn

afholdes 19. og 20. marts

Kl. 10 Undervisning i International Saline
v/ Alet Uittenbogaard, Holland

på Frederikshavn Sømandshjem
Tordenskjoldsgade 15
tlf.: (0045) 98 42 09 77

Frokostpause kl. 12 – 13
kl. 13.30 Saline fortsat

Pris: uden overnatning kun 500, - kr.
(Ex.: 2-sengs, 1 nat pr. person DKK 435,00)

Kursuspris: (kun lørdag kl. 10-18) 300,- kr.

kl. 15.00 kaffepause
kl. 15.30 Saline fortsat indtil afrunding ca. kl. 17.30

PROGRAM
Fredag den 19. marts ankomst mellem 16 og 17

kl. 18 Middag
kl. 19.30 Nordisk aften med forskellige indslag

kl. 17 Generalforsamling

www.krisos.dk inger.ebbesen@gmail.com

kl. 18 – 19 middag

Velkommen til et godt fællesskab.

kl. 19.30 KriSoS-visionen v/ Inga Sørig
Kaffepause

NAVN
ADRESSE
Postnr.
TLF.
E-mail

:________________________________________
:________________________________________
:
BY__________________________
:________________________________________
:________________________________________
Sidste tilmelding den 12. marts 2010

Afslutning med Kristuskransen
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inga@krisos.dk tlf.: 20 76 30 37
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