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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. dec. 2011
Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.
  

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.
12

Manilamærker
konference i Frederikshavn
fredag den 30. september - søndag den 2. oktober
Kom og vær med til at forme fremtiden!

Indhold:
Ingers side - næste skridt - indbydelser - Manilamærker 1. oktober•
Sundhedssektorsøndag 16. oktober

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

5 - Region Hovedstaden
Grethe Riber tlf. 29 24 46 76
Højagerparken 13 st.
2750 Ballerup

2 - Region Midtjylland
Erna Frost, tlf. 86 87 03 69
Klokkelyngen 9,
8643 Ans By
3 - Region Syddanmark
Lis Touhy, tlf. 23 47 71 31
Gl. Tingvej 13
6818 Årre

Leder af KriSoS:
Inger Ebbesen
Jervelundhaven 23
5220 Odense SØ
Tlf.: 66 12 20 32
Mail: inger.ebbesen@gmail.com

4 - Region Sjælland
Connie Kjær

Dansk og nordisk bedekoordinator

Rosenvænget 24, 1-4
3600 Frederikssund
tlf. 22 11 39 66
conniekjaer@live.dk

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

Inga Sørig

MEDLEM AF KriSoS

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

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. Tak for respons på KriSoS arbejde.

Gaver via Missionsfonden: Bank 9570 – 06139450 eller
giro 613 9450 mrk. KriSoS er fradragsberettiget.
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Ledet i bøn 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
Verdenskonference i Manila, Filippinerne. 4. til 11. september 2011
Konference i Frederikshavn 1. oktober 2011 ”Manila mærker”
Kom med til denne visionære weekend med fokus på fremtiden for
KriSoS i Danmark og Norden
SundhedsSektorSøndag 16. okt. 2011 - Vær med til at gøre den kendt.
————————————————————————————————
SIDEN SIDSTE BLAD:
24/7 - har der været konstant bøn i hele verden

Tillykke til Inger Ebbesen, der bliver 60 år den 31. august 2011
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Kære alle
Sommeren er i sin sidste måned og efteråret er over os , når bladet udkommer og Inga og jeg vil være på vej til 75års jubilæumsfest for HCFI i Manila
som vi glæder os meget til. Mit hjerte er fuld af taknemmelighed efter netop
at have deltaget i norske KFH’s landsmøde i Sarpsborg; en god afslutning
på min ferie i Norge, på trods af sorgen over de mange døde og sårede efter
terror angrebet.
Det var en dejligt, at være sammen med alle vennerne fra ”The world wide
family” hvor jeg ikke kendte mange i forvejen; men søstre og brødre i Herren er ikke rigtig fremmede og jeg følte mig hurtigt meget velkommen i den åbne og inkluderende atmosfære. Emnet for landsmødet var Guds omsorg og danskfødte Kurt Hjelmdal, nu
præst i Normission, og hans kone Reidun underviste og det var en velsignelse med den gode
bibeltro undervisning , der fortsatte om søndagen hvor K. Hjelmdal holdt prædiken over
Mark.6.35-44: ”Guds omsorg for sine børn.” Han fik bundet en meget fin ende til ulykken på
Utøya, hvor han sagde ”at den jo var ondskaben selv, der havde ramt, men at den fik ikke det
sidste ord, Guds kærlighed kom til os alle i glimt i den nærhed og omsorg, der viste sig blandt
mennesker i tiden efter.” Det var meget rørende, fordi jeg i 8 dage havde været vidne til både
sorg og megen omsorg mellem nordmændene. Lørdag var en skøn dag med højt solskin og bus
udflugt til bl.a. Hans Nielsens Hauges museum som var missionær først i 1800årene og den, der
på trods af diverse fængselsophold og kort levetid, var den, der vækkede folkeånden i Norge
ifølge Grundtvig og stadig har tilhængere så langt væk som i USA: ”Haugianere” Det var meget
spændende og en dygtig kvindelig kustode, der også sørgede for kaffe og vafler til alle. Vi så en
elv, der med sin kraft havde drevet 32 kæmpe møllehjul i træ som med kraften herfra gav strøm
til 26 save til træbearbejdning. Nu et familiedrevet mønsterbrug. Også helleristninger fra 1400år
før Kristus fortalte sin del af Norges historie. Om aftenen var der, efter en fin festmiddag; dejlig lovsang ved Kurt Lande, Normissions leder af Stenbekk Missionscenter som ligger meget
smukt ned til en større sø og hvor det hele foregik i en varm kristen ånd. Herefter fantastisk
undervisning i ” åndelig omsorg i praksis ” ved sygeplejerske Heidi Schmidt, der har skrevet
bogen ”Har du da tid til det?” som jeg glæder mig til at læse. Vi fik en lille kuvert med et lagkagelys og en saltlakrids for at minde os om at være lys og salt. Ordene udenpå var ”Du som har
set Lyset, er selv verdens lys . Du som har mødt kraften, er jordens salt og må ikke miste saltets
kraft” Meget stærkt og godt, indeni lå også en bøn som jeg blev glad for: ”Herre, hjælp mig til
dagligt at leve sådan, at selv når jeg knæler for at bede, glemmer jeg mig selv. Lad min bøn
være for andre. Lad mit motto være: ”Hjælp mig til at leve for andre, så jeg kan leve mere som
dig.” Skrevet af William Booth, Frelsens Hærs grundlægger. Søndag morgen havde vi et kort
nordisk ledermøde, hvor nordisk kontaktperson Barbro Fritz, fortalte at hun i Manila vil overlade posten til Inga Sørig . Vi blev enige om, at vi efter Manila, til konferencen i Frederikshavn
den 30.september til 2.oktober, vil være bedre rustet til et nordisk fremtids- og strategimøde.
Både nordmænd og svenskere lovede, at de ville forsøge at få så mange med som muligt.
Så kom og vær med og hør om vor spændende fremtid som lys og salt og Manilamærkerne, vi
har med hjem.
En særlig varm hilsen til Kirsten Nielsen i Grindsted, der også har mistet, for hendes og Ejners
aldrig svigtende omsorg for KriSoS .
Kærlig hilsen Inger
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THE WORLD CONFERENCE DIAMOND ANNIVERSARY OF HCFI

10 gode råd til mental sundhed:

JESUS CHRIST, LORD OF HEALTHCARE (2 .Thes.3:16)
HCFI 75 år fejres i Manila, Filippinerne uge 36
www.hcfi75.org
Inger Ebbesen og Inga Sørig deltager fra Danmark
Vi rejser lørdag den 3. september og kommer hjem
fredag den 16. om alt går efter planen.
Vi skal bo på hotel Crown Plaza,
hvis I vil følge med på hjemmesiden.
Tak for forbøn
Sponsorgaver modtages med tak,
vil blive brugt til at hjælpe en person fra østeuropa
med til Manila.
—————————————————————
KriSoS har mistet en ven og forbeder.
Ejner Nielsen i Grindsted døde i maj .
Sammen med sin kone Kirsten har Ejner været en trofast støtte i de 23
år jeg har været med i arbejdet i KriSoS. Utrætteligt har de bedt for
KriSoS og personer i tjenesten der. Ejner har været ”praktiske gris” og
bor under
vanskelige forhold.
kopieret båndTrøst
eller dem,
udlåntder
optagere
og fotoudstyr.
Vi er meget taknemmelige for at have kendt ham og Kirsten og vi følger
Kirsten i tak og forbøn.
Æret være Ejners minde.
Inga
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1. Tal om dine følelser
2. Vær aktiv
3. Spis sundt
4. Drik med omtanke
5. Vær I kontakt med andre
6. Bed om hjælp
7. Tag pauser
8. Gør noget du er god til
9. Anerkend at være den du er
10. Vis andre omsorg
http://www.mentalhealth.org.uk/mhaw10/

———————————————————
To m ænd snakkede sammen om livet. Den ene
var grønlænder. Han sagde: ”Jeg har to hunde
inden i m ig, en sort og en hvid og de er altid
oppe at slås”. Den anden spurgte nysgerrigt:
”Hvem vinder så”? H ertil svarede grønlænderen: ”Det gør den, jeg fodrer”. Vi skal ”fodres”
m ed Guds løfter, for f ørst da erfarer vi, at
HAN, DER ER I JER, ER STØRRE END H AN
DER ER I VERDEN” (1. Johs.4,4,)
Fra Plan og Styrke i dit liv
v/ Gert Grube.
—————————————————————————————-

Husk Norge med ekstra forbøn efter tragedien den 22. juli, hvor så
mange mennesker er blevet berørt af sorg, savn, frygt, bekymring osv.

Kærligheden overlever alt!
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Sundheds-Sektor Søndagsbøn
Kære Gud.
Vi takker dig for dit løfte om, at du altid hører bøn.
Vi beder dig, vær du nær ved enhver kristen, der arbejder i Social og
Sundhedssektoren i Danmark. Lad dem modtage din styrke og kærlighed, og lad dem blive kanaler herfor med helbredelse og integritet
til borgere, patienter, pårørende. kolleger og andre, de møder. Lad
dem finde muligheder for kontakt med andre på arbejdspladsen til at
bede og opmuntre hinanden og lad dem også få hjælp og støtte fra
deres lokale kirke.
Herre, vi beder dig for alle, der arbejder i Social og Sundhedssektoren.
Vi beder især for det stigende antal, der udsættes for trusler og voldelig adfærd fra patienter, der har problemer med alkohol og narkotika og for dem, der har alvorlige 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 der også må være
jobs til de nyuddannede.
Tak Gud for alle dem, der arbejder 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 fysiske og
psykiske, sociale og åndelige behov hos de alvorligt syge og døende
og deres pårørende.
Herre vi beder dig, vær særligt nær hos de deprimerede og de psykiske syge og dem, der har svært ved at leve et normalt liv. Hjælp så
de må modtage den lægelige behandling, pleje og støtte de behøver
og at de må finde åndelig 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 vanskelige forhold.
Giv dem og os alle den hjælp vi har brug for i dag.
I Jesu navn. Amen
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Velkommen til Frederikshavn.
Konference adresse: Baptistkirken, Asylgade 4
Ankomst og indkvartering efter eget ønske
Inga kan kontaktes for anvisning
af billig overnatning

PROGRAM:
fredag den 30. kl. 17-17.45 Stilhed og fordybelse
kl. 18 Sandwich
kl. 19: Fotoforedrag fra Ulandshjælp i Uganda
ved Claire fra Care
20.30 kaffe og tid til spørgsmål.
Afslutning og praktiske oplysninger kl. 21.30

www.krisos.dk
8

5

LØRDAG

den 1. oktober 2011

Baptistkirken,

Asylgade 4, Frederikshavn

“Manila

mærker”

Inga Sørig og Inger Ebbesen
vil bruge dagen på at fortælle fra HCFI
75 års jubilæet i Manila 4.-11. september
Vi starter kl. 10 med morgensang og andagt.
Derefter beretning fra konferencen i Manila.
kl. 12 kører vi en tur til Skagen medbringende sandwich og sodavand for dem, der har lyst.
kl. 16 er vi tilbage i kirken og vil over kaffen
tage fat på et nordisk afsæt ind i fremtiden.
ved Barbro Fritz og Inga Sørig.
Middag kl. 18.30
kl. 20 Festaften, med de største indtryk i ord og
billeder fra Manila med kaffe undervejs
og afslutning kl. 22
6

Søndag den 2. oktober.
Salmesangsgudstjeneste kl. 10.30 med
Ole Bækgaard fra Allerød
og præst i Baptistkirken Anne Marie Winther.
Derefter mulighed for kort besøg på Hospice i Frederikshavn eller anden arbejdsplads i Social og Sundhedssektoren. Sygehus eller hjemmepleje.
(evt. Ingas arbejdsplads.)
Frokost på egen hånd - og afrejse.
Pris: 300,- til KriSoS for mad og konference.
Overnatning og morgenmad for egen regning.

Tilmelding med navn, adresse og telefonnummer,
ankomsttid og afrejse. Hvor mange måltider og om
du vil med til Skagen. Senest 19. september.
Mail.: inga@krisos.dk eller tlf./sms: + 45 2076 3037
Ret til ændringer forbeholdes…..
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