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Barmhjertighed er:
en følelse,
der resulterer i handling!
Arne Holmgård
fra Prayerweek

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

Indhold:
Referater fra KriSoS konferencen 2010 Ingers side 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
Lis Touhy, tlf. 31 50 86 11
Gl. Tingvej 13
6818 Årre
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
Nordisk bedekoordinator
Inga Sørig
inga@krisos.dk
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.
11

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 Inga Sørig inga@krisos.dk
1. maj bøn i KriSoS forskellige steder i Danmark. Spørg kontaktpersonerne.
—————————————————————————————————
SIDEN SIDSTE BLAD har vi mistet 2 medlemmer og forbedere.

Kirstina Nøsen fra Norge, der var med til at udvikle KriSoS og
søster Herdis, der var med fra starten, hvor Francis Grim kom til
Danmark med visionen.
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Kære alle
Sommeren står for døren og naturen har igen fået farver på.
Jesu død og opstandelse er igen blevet nærværende, frøet blev lagt i
jorden og døde og opstod og gav mangefold frugt.
Vi har igen været samlet til en dejlig konference i på Sømandshjemmet i Frederikshavn, hvor Alet fra Holland gav os både åndelig
og praksis orienteret undervisning i at være hverdagskristne. Trosstyrkende er fællesskabet i KriSoS og hvor jeg dog vil bede til, at
det fællesskab må komme ind på vore arbejdspladser.
Barbro Fritz, Nordisk Koordinator for HCFI og leder af SKSF i Sverige deltog og var
som altid en berigelse at være sammen med . Tænk, at en somalisk mand er kommet til
hende igen og igen for at lære biblen at kende m.h.p. selv at fortælle det videre til sine
landsmænd.
Jeg kom ikke med til konference i SKSF i Sverige, havde ikke allerede i efteråret,
tænkt min arbejdstid så langt frem og kunne ikke få fridagene til at flytte sig derhen,
hvor jeg havde brug for dem; men hvor jeg dog fortrød det. Først sad jeg her og bad for
konferencen, mens den fandt sted. Nogle dage senere fik jeg et kort med hilsner fra 17
af deltagerne i Sverige og så var det endnu mere dumt, at jeg ikke var med; det er jo i
fællesskabet med kristne søstre og brødre, at man henter føde til hverdagslivet .
Også fra Prayerweek kommer fællesskabets nærvær stadig. Til Trumpet Call skriver
dr. Klara fra Serbien: Bed til Gud, at dette bånd mellem vore hjerter af barmhjertighed
for de syge, må blive et adelsmærke for social og sundheds arbejdere i denne del af
verden. Også Karin Briggen fra Schweiz beretter herom: Det daglige input om dette
vigtige tema, berørte mig dybt – og husk især, hvordan Guds hjerte blev bevæget af
barmhjertighed /medfølelse: For Gud sendte sin Søn til at dø på et kors for at skaffe
genoprettelse og tilgivelse mellem Ham og os. Karin skriver videre: Et spørgsmål optog os særligt: ”Hvordan får vi effektivt nået ud til den unge generation med HCF visionen”. Hjælp os at bede alvorligt for dette.
Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at komme frem med ønsker til fremtidens KriSoS arbejde til os i ledergruppen: Skriv breve, kort eller mails eller ring til en af os og
giv os opgaver. Hvilke visioner har I for fremtidens danske social og sundhedsvæsen
set med kristne briller? Vi har planlagt ledermøde til sidst i juli og vil gerne ha’ andres
øjne end vore egne at se med.
Og husk at Global Day of Prayer er en mulighed for fællesbøn med mange også i Danmark - se gdop.dk
Apostlenes Gerninger 4.31 må være den rette Pinse inspiration til os alle:
-og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds Ord med frimodighed
Er det ikke bare lige dét vi har brug for? Herren er en trofast og stor Gud.
Pris Herren og lad os holde ud i tillid til Ham og Hans rige løfter.
Glædelig Pinse og god sommer fra Inger
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10 bibelhenvisninger om bøn
1. Om bønhørelse
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der
lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.
Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 7-8
2. Tro og tilgiv, når du beder
Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro,
at I har fået, og så får I det. Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I
har noget mod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser.
Jesus i Markusevangeliet kapitel 11, vers 24-25
3. Hvordan skal man bede?
Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i
synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig
siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit
kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din
fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de
tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres
fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.
Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 5-8
4. Fadervor
Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13
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4. Guds intention med mennesket
En fugl er ikke defineret ved at være på jorden, men ved dens evne til at flyve. På samme
måde er mennesker ikke defineret ved deres begrænsninger, men ved de intentioner, jeg har
for dem; ikke ved, hvad de ser ud til at være, men ved alt det, det betyder at være skabt i mit
(Guds) billede. (s. 100)
5. Jesus lever i dig og du i ham
Jesus siger: "Mit mål er fra begyndelsen at leve i dig og du i mig. – Utroligt, er det ikke? Det
er Papas (Guds) mirakel. Det er Sarayus(Helligåndens) kraft, min Ånd, Guds Ånd, der genskaber det venskab, der gik tabt for længe siden." Mack lå i mørket og lyttede koncentreret.
"Du taler om en virkelig iboenhed, ikke bare en teologisk tanke?", "Selvfølgelig” svarede
Jesus med en fast stemme. "Det er det, det altid handler om…" (s. 112)
6. Gud straffer ikke synd
Papa (Gud) vendte sig mod Mack. Han kunne se en dyb bedrøvelse i hendes øjne. "Jeg er ikke
den, du tror jeg er, Mackenzie: Jeg behøver ikke at straffe mennesker for deres synd. Synden
er straf nok i sig selv, den fortærer dig indefra. Det er ikke mit mål at straffe synd; Det er min
glæde at kurere den." (s. 119)
7. Ondskab er fraværet af det gode
”Sarayu (Helligånden) vendte sig mod Mack.”Ondskab er et ord, vi bruger til at beskrive
fraværet af det gode, på samme måde som vi bruger ordet mørke til at beskrive fraværet af lys
og død til at beskrive fraværet af liv. Ondskab og mørke kan kun forstås i relation til lys og
godhed. Det eksisterer ikke i sig selv. Jeg er lys, og jeg er god. Jeg er kærlighed, og der er
intet mørke i mig. Lys og godhed eksisterer faktisk. Så hvis du fjerner dig fra mig, så vil du
kaste dig ud i mørke. Hvis du erklærer dig uafhængig af mig, vil det resultere i ondskab, for
adskilt fra mig kan du kun trække på dig selv. Det er døden, fordi du har fjernet dig fra mig:
livet." (s. 136)
8. Gensyn med den afdøde
Stilheden i grotten blev med ét brudt af lyden af børnelatter…. Missy var nået frem og stod
direkte foran ham. Hendes blik hvilede helt tydeligt ikke på ham, men på noget imellem dem,
noget større og åbenbart synligt for hende, men ikke for ham…. ”Hun ved at du er her, men
hun kan ikke se dig”. Nu fokuserede Mack på hende og prøvede at memorere alle hendes
træk, hendes hår og hendes hænder. Mens han gjorde det, lyste Missys ansigt op i et stort
smil…I slowmotion og med tydelig overdrivelse, mimede hun ordene: ”Det er okay” og så
”jeg elsker dig!” (s. 168)
9. Sorgen forsvinder
Da Mack gik ned ad stien mod søen, gik det op for ham, at der var noget, der manglede. Hans
trofaste følgesvend, Den Store Sorg, var væk. Det var som om, den var blevet vasket af, da
han gik gennem vandfaldet. Det føltes underligt, at den ikke var der, måske endda lidt ubehageligt. I de senere år havde den været normaltilstanden, men nu var den uventet forsvundet.
Normal findes ikke, tænkte han ved sig selv. (s. 171)
10. Du lever ikke bare i en verden, men en verden lever i dig
Du kan kysse din familie og dine venner farvel og lægge mange kilometers afstand til dem,
men på samme tid bære dem med dig i dit hjerte, dit sind, din mave, fordi du ikke bare lever i
en verden men en verden lever i dig. (s.211)
”Der er ingen sorg på jorden, som himlen ikke kan læge”( s. 233).
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Boganmeldelse.
Jeg får ikke læst mange bøger i disse år - desværre - men jeg faldt for denne boganmeldelse og
har nu læst bogen. Jeg kunne ikke give en bedre anmeldelse, så jeg videregiver denne af Jette
Dahl. Man er ikke helt den samme efter at have læst ”Hytten”, så god læselyst til jer, der får læselyst nu. Inga
Romanen "The Shack" (på dansk ”Hytten”) er forfattet af William Paul Young og er blevet solgt
i mere end 7 millioner eksemplarer i USA, oplyser forlaget. Samtidig er den udkommet på en
række andre sprog, bl.a. på dansk.
I Danmark er der ligeledes stor interesse i bogen, og det forstår jeg godt. Jeg giver den min bedste anbefaling. Det er en dyb og vedkommende bog at læse, og den beskæftiger sig med tidløse
spørgsmål i et nutidigt, troværdigt og fantastisk billedsprog.
Gud inddrages på en erfaringsbaseret måde. Der tales til hjertet og til eftertanken. ”Hytten” åbner
til en hel ny måde at erfare og tale om den treenige Gud på. Bogens hovedtema er: Hvor er Gud i
en verden, der er hjemsøgt af en ubeskrivelig lidelse og smerte?
Vi følger hovedpersonen Mack. Hans yngste datter, Missy, bliver bortført på en familieferie, og
politiet finder tydelige tegn på, at hun er blevet myrdet i en forladt hytte i vildmarken. Fire år
senere modtager den stadigt sørgende far et besynderligt brev (måske fra Gud?) der inviterer ham
til netop denne hytte.
Efter svære overvejelser beslutter Mack at tage afsted, og en vintereftermiddag begiver han sig
tilbage til scenen for sit mest uhyggelige mareridt. Det han kommer til at opleve i hytten, vil
ændre ham for altid.
Her er 10 centrale udsagn fra ”Hytten” om Gud:
1. Hvorfor lod du det ske, Gud?
Han (Mack) vendte sine øjne mod himlen og begyndte at skrige sine forpinte spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor lod du det ske? Hvorfor førte du mig hertil? Af alle steder, hvorfor her? Var det
ikke nok, at du dræbte min datter? Skal du også lege med mig? ( s. 78)
2. Kærlig genforening med Gud
Han så lige ind i ansigtet på en stor, smilende, sort kvinde (Gud)…. Hun løftede ham op i luften
og svingede ham rundt som et lille barn, imens hun råbte hans navn med samme glæde som én,
der efter mange år bliver genforenet med et højt elsket familiemedlem… ”Jeg har virkelig glædet
mig til at se dig, ansigt til ansigt. Det er så dejligt at have dig hos mig. Det må jeg sige – hvor jeg
dog elsker dig!" Og så omsluttede hun ham igen i sine arme. (s.82-83)
3. Gud er hverken mand eller kvinde
Jeg (Gud) er hverken mand eller kvinde, selv om begge køn udspringer af min natur. Hvis jeg
vælger at fremstå for dig som mand eller kvinde, så er det fordi jeg elsker dig. Når jeg viser mig
for dig som kvinde, og samtidig foreslår, at du skal kalde mig ”Papa”, er det for at blande metaforerne, så du ikke så let falder tilbage i dine gamle religiøse tankebaner. (s. 93)
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5. Vær vedholdende!
Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.
Paulus i Romerbrevet kapitel 12, vers 12
6. Bøn i Jesu navn
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal
han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I
skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.
Jesus i Johannesevangeliet kapitel 16, vers 23
7. Bøn i afmagt
Hør min klage, Gud,
lyt til min bøn!
Fra jordens ende
råber jeg til dig,
når jeg føler afmagt.
David i Salmernes bog kapitel 61, vers 2-3
8. Bøn om ikke at synke til bunds
Men jeg beder til dig
i nådens tid, Herre,
svar mig i din store trofasthed, Gud,
med din sikre hjælp!
Red mig op af dyndet, så jeg ikke synker til bunds,
red mig fra dem, der hader mig, og fra det dybe vand!
Lad ikke strømmen skylle sammen over mig,
lad ikke dybet opsluge mig,
David i Salmernes bog kapitel 69, vers 14-16
9. Jesus beder for menneskene
Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet
mig.
Jesus i Johannesevangeliet kapitel 17, vers 9
10. Bøn fortrænger bekymringer
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem
for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Paulus i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7
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Konference i Frederikshavn 2010.
Næsten som vanlig kørte jeg med Bente og Kai. I Ålborg samlede vi Inger og Alet op,
og kom til Frederikshavn i ordentlig tid til konferensen begyndte. Det var på sømandshjemmet og det er nogle dejlige faciliteter de stiller til rådighed for os og vi føler os rigtig meget velkomne.
Ved indledningen fik vi alle udleveret et kort med skriftsted og tekst på. På mit kort står
” Det handler om at være på vejen ikke om at være kommet frem”, og en lille elefant –
den skulle minde os om at vi skal være stærke!
Generalforsamling: Kai blev valgt som dirigent og styrede den fint.
Formandens beretning og regnskabet blev godkendt, dog med bemærkninger om, at vi
skal blive bedre til at sende bilag til gaver m.m. så det figurerer som både udgift og indtægt i regnskabet.
Kontingent fortsat 150kr. – uændret.
Valg: Erna Frost og Inger Ebbesen blev genvalgt.
Ole ønskede ikke genvalg og der var ikke andre der ønskede at træde ind i ledergruppen
på nuværende tidspunkt.
Indkomne forslag: Drøftelse om annonce i Udfordringen.
Der var enighed om at opsige den, da den ikke har givet respons. Inga opsiger abonnementet.
Eventuelt:
Generalforsamlingen afsluttes og overgår til bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede hvem der
skulle overtage Oles opgaver.
Efter at have spist aftensmad præsenterede Inga KriSoS-visionen.
Det var rigtig fint at høre den igen eller for først gang.
Lørdag.
Alet – som var kommet med flotte tulipaner fra Holland – underviste i Saline hele dagen.
Rigtig dejlig og god undervisning, og der var tid til at afbryde for uddybelse og erfaringsudveksling.
Vi sluttede med hyggeaften, hvor der var flere som havde en hilsen at bringe.
Det var en rigtig dejlig og inspirerende konference, og selv om vi naturligvis gerne ville
have været flere til at dele undervisningen og oplevelserne, var det et rigtigt dejligt fællesskab vi havde, og glæder os over dem, der var med.

Kære læser af KriSoS bladet.
Du gik glip af en god konference i Frederikshavn!
Alet fra Holland var en rigtig god underviser og dagen gik alt for hurtigt. Vi fik
lært at plante trosflag og jeg kunne godt lide, at vi havde tid til rolle spil.
Det er noget som jeg gerne vil opmuntre jer alle til.
Øv jer i at dele troen, f. eks med en god ven, det er sjovt og I vil opdage, hvor
godt det føles.
1. Peter Kap. 3 står der v.15: men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og
altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb,
I har, v.16 men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god
samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til
skamme, når de bagtaler jer.

Fra Josva bogen fik vi disse dejlige vers med hjem, læs dem mange gange og tro
dem.
v. 8 Denne lovbog skal du altid have på dine læber; du skal grunde på den dag og
nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den; da vil det gå dig godt, da vil du
have lykken med dig. v. 9 Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikke
rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du
går.«
Lørdag aften, efter en dejlig middag delte Barbro fra Sverige et fantastisk dejligt
vidnesbyrd om en ung mand fra Somalia, som var kommet til tro og nu kommer i
deres kirke. Hvor er det trosstyrkende at hører hvordan Gud griber ind i menneskers liv og giver dem et helt nyt liv i Kristus, et liv med mening og håb.
Lad os stå sammen og bede for de ufrelste, Gud hører bøn.
Tak til Inga og Inger for alt jeres arbejde før og efter konferencen.
Tak til alle for godt fællesskab.
Hvor er det godt at være sammen med søstre og brødre i Kristus.
Kærlig hilsen Lis

Erna Frost
6

7

