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”Som faderen har sendt mig, sender jeg jer” Johs. 20:21 

KriSoS 
Kristne i Social– og Sundhedssektoren 
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W W W . K R I S O S . D K 

 

 

 

Stor er din trofasthed, Herre og Fader 
Skiftende skygge når aldrig din sti 
Du er den samme, din miskundhed evig 
Den, som du var, så vil altid du bli' 
 
Omkvæd: Stor er din trofasthed 
Stor er din trofasthed 
Dag efter dag gav du nåde på ny 
Kærlige hænder gi'r alt, jeg behøver 
Trofaste Herre, hos dig har jeg ly 
 
Tiderne skifter med dage og nætter 
Sole og stjerner må følge sin gang 
Syng, al hans skabning, og pris ham, som styrer 
Lov den almægtige Herre med sang 
Omkvæd: 
 
Nåde for synder og fred uden lige 
Faderlig omsorg til støtte og stav 
Styrke for dagen og håb for i morgen 
Alt er os givet i ordet, du gav 
Omkvæd: 
 
Lyt til sangen: Søg på youtube.com, skriv ”Stor er din trofasthet” 
(med t), se bl.a. versionen med Torill Helene i Islands natur. 

 Find KriSoS på facebook, søgeord krisos. 
 

Hvis det driller, så skriv i adresselinjen: 
facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts 

Forsiden af dette blad: Foto fra freefoto.com. Citater fra Salme 
100, 5 i den autoriserede bibeloversættelse og fra 2 Tim 1,13 fra 
Bibelen på Hverdagsdansk (4. udgave, 2009-oversættelsen, som 
findes på BibelWeb.dk). 
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Formanden for KriSoS har ordet: 

Kære alle 

Taknemmelighed er 
det ord, der rammer 
mig, når jeg tænker på 
Guds store trofasthed 
mod KriSoS og HCFI 
og det fællesskab, det 
giver at mødes i bøn 
og om Guds Ord. 

En velsignet bedeuge i Strasbourg, har 
igen i år været startskuddet på det nye 
KriSoS år. Årets tema er trofasthed og 
bedeguiden som er lavet og oversat i 
den anledning har 7 forskellige op-
lægsskrivere som hver kommer med 
deres bud herpå. 

Indledningen i bedeguiden fra HCF’s 
øverste leder dr. George Mc Donald 
beskriver ud fra bibelen: 
- At vi skal være trofaste Guds tjenere 
til jordens ende og til enden af vort liv. 
Hebr 3,1-14. 
- At vi skal være trofaste efterfølgere 
af Jesus, så Han viser sig i vores liv og 
arbejde. 2 Kor 2,14-17. 
- At vi skal være trofaste mod Guds 
Ord og bruger ordet til at skelne godt 
og skidt og forskellen mellem rigtigt og 
næsten rigtigt. Hebr 5,12-14. 
- At vi skal være trofaste mod evange-
liets sandhed om den korsfæstede Kri-
stus og husker alvoren i at ændre og 
eller kompromittere dette. Gal 1,6-9. 
- At vi skal være trofaste til at imple-
mentere den træning vi har modtaget 
gennem HCFI og til at videregive HCFs 
DNA og visionen om bøn, evangelisati-
on og discipelskab. 2 Tim 2,2. Neh 7,2. 

Broder Andreas fra Åbne Døre har i alle 
årene været trofast mod HCFI. Hans 
indlæg til bedeguiden begynder: Ser vi 
ansigterne i den lidende kirke?  Hører 
vi deres stemmer? Det handler om 
lemmerne på Kristi legeme i de lukke-
de lande: Nord Korea, Iran og Saudi 

Arabien bl.a.; de lande, hvor der ikke 
er trosfrihed, men hvor kristne er 
blandt de mest trofaste efterfølgere 
af vor Herre Jesus Kristus. Bed til at 
de kristne må holde ud - bed for de-
res beskyttelse, bed for afhjælpning 
af deres fysiske behov og bed til at 
de kristne i disse lande vil tale frimo-
digt og indfølende om Jesus og en ny 
udgydelse af Hellig Ånden, samt et 
stærkt bede netværk af troende i 
sundhedssektoren i disse lande. 

Der er mange relevante bedeemner i 
bedeguiden og husk den kan rekvire-
res hos undertegnede og bruges hele 
året. 

Vores generalforsamling og konferen-
ce i februar fik ikke helt den udform-
ning vi havde ønsket. Der blev meget 
ringe tilslutning hertil og vi måtte 
aflyse vores taler og holde et samta-
lemøde om emnet i stedet. Der kom 
nogle få deltagere udefra og vi fik en 
rigtig god snak om emnet efter op-
læsning af det manifest Hans Holms-
gård har lavet over emnet ”Omsorg 
indtil døden”. Generalforsamlingen 
gav genvalg til Erna Frost og under-
tegnede til ledergruppen og uændret 
kontingent. 

Næste skridt er HCFI’s regionale kon-
ference på dejlige Gullbrannagården 
ved Halmstad i Sverige fra den 
31.marts til 3.april, hvor der igen vil 
blive mulighed for Salinekursus og 
det udvidede kursus for dem, der 
gerne vil undervise andre; det finder 
sted i tilslutning til. Alle er velkomne 
til kursus og deltagelse i SKSF
(Sveriges Kristne Sjukvårdsforbund) 
års konference, hvor Chris Steyn, 
HCFI’s internationale koordinator vil 
være hovedtaler. 

Glædelig påske til alle 
Inger Ebbesen 
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En hilsen fra Nordisk koordinator i HCFI: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære læsere i korsflagenes lande. 

TROFASTHED 

Trofasthed er temaet for dette år 
2016. 

Trofasthed er temaet i Bede 
guiden, der er bedt efter i uge 2. 
I Strassburg og alle steder, hvor 
den er brugt, i fællesskab eller 
personligt. 

Der er stof til hele året i den. 

Guds trofasthed, der varer fra 
evighed til evighed, har vi i HCFI 
erfaret gennem 80 år. Det vil ik-
ke blive fejret med en verdens-
konference som tidligere jubilæ-
er, men blive fejret gennem året, 
ved de forskellige regionale kon-
ferencer, hvoraf vi bliver den før-
ste, når vi fra 31. marts til 5. 
april, vil samles fra vores region, 
der er den nordiske region og 
har nummer 6. 

Sverige, Norge, Island og Dan-
mark har trofast holdt fast ved 
visionen Francis Grim bragte 
med sig ved alle besøg i de nor-
diske lande i 1950erne. 

At der går flere mennesker gen-
nem hospitalernes døre end gen-

nem kirkerne, var hans kald til at 
starte et arbejde, der har Johan-
nes 20:21 Missionsbefalingen: 
"Som Faderen har sendt mig 
sender jeg jer" 

Ved bøn, evangelisation og disci-
pelskab, at bygge Guds rige i So-
cial og Sundhedssektoren.  

Vi håber på stort fremmøde fra 
vore lande i Sverige, så vi sam-
men kan takke Gud for Hans tro-
fasthed, forny vores kaldelse og 
udvikle arbejdet i vore lande, 
ved undervisning, samtale og 
Saline kursus.  

Tillykke HCFI med de 80 år. Gud 
velsigne os i tiden, der kommer. 

På gensyn på Gullbrannagården I 
Sverige. 

Kærlig hilsen Inga Helver 

Guds store kærlighed aldrig for-
andres. 
Hans nåde aldrig ophøre kan. 
Den er ny hver en morgen - ny 
hver en morgen. Stor er din tro-
fasthed oh Gud, stor er din tro-
fasthed. Amen. 
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Til bedeugen i Strasbourg var der samlet ca. 30 mennesker 
fra 14 lande fra det område som kaldes ”Greater Europe” 

FASTE - GANSKE 
ENKELT. 
Af Jette Dahl. 

Bogen indeholder 
god vejledning 
til, hvordan, med 
hvilket indhold 
og med hvilket 

formål man kan faste. Jette Dahl for-
tæller, at faste åbner til et nyt nær-
vær med Gud, mennesker omkring 
dig og dig selv. Bogen giver hjælp til 
at prioritere og rydde op i det materi-
elle såvel som i dit indre. Der er syv 
meditiationer/anvisninger til fokus for 
en fasteperiode. 

Kirkens gamle fasteperiode er fra 
askeonsdag i februar til påskedag. 
Selvom vi, når bladet udkommer, 
allerede er i perioden, kan man sag-
tens starte nu. Og i øvrigt kan bogen 
anvendes året rundt. 

Købes hos prorex.dk. 104 sider. 

SKABT TIL AT GØRE 
EN FORSKEL. 
Af Max Lucado. 

Bogen er skrevet 
over Ap.G. kap. 1-12 
og er igangsættende. 

Fra bagsiden: (efter 
en henvisning til den 
verdensomvæltende 
første kristne tid:) 

”En historie, som er så kraftfuld, kon-
troversiel og sindsforvandlende, at vi 
to tusind år senere spørger os selv: 
Kan det ske igen? Vi håber det.” (der 
er fattigdom, sult, ensomhed i vores 
boligområder og på vores skoler). ”Og 
midt i det hele står vi - du og jeg, 
med vores helt enestående liv. Vi har 
mulighed for at gøre en forskel i en 
vanskellig tid. Hvad nu hvis vi gør det 
- ryster verden med håb? Skal vi prø-
ve?” 

Købes hos Lohse.dk. 216 sider. 
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Taler: Chris Steyn, internationell koordinator for HCFI 

www.gullbrannagarden.se, et konference-, kursus– og lejrsted. 
 
Torsdag 31 marts 
Nordisk lederdag. Styrelsen for HCFI i de nordiske lande mødes til 
samtale, bøn og undervisning. 
Undervisning: Chris Steyn 
Kl. 10-12:30 Undervisning med morgenmad/kaffepause 
Kl. 13:00 Frokost 
Kl. !4-16:30 Undervisning med kaffepause 
Kl. 18:00 Aftensmad 
Kl. 19:00 Samling 
 
Fredag 1 april 
Alternativ 1: 
Saline kursusdag Kl.10-17 
Undervisning: Anne-Marit Dugstad og Nia Lindström 
Alternativ 2: 
Kl. 8:30 Morgenmad for dem som har overnattet på Gullbrannagården 
Kl. 10-12 Bønnevandring m.m. 
Kl. 13:00 Fælles frokost 
Kl. 14:30 – 16:30 Undervisning med Chris Steyn 
Kaffe og frugt med selvbetjening i lokalet 
Kl. 18:00 Middag 
Kl. 19:00 Fællessamling 
 
Lørdag 2 april 
Kl. 8:00 Morgenbøn 
Kl. 8:30 Morgenmad 
Kl. 9:30 – 12:30 Undervisning med Chris Steyn 
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 med indlagt frugtpause 
Kl. 12:30 Frokost 
Kl. 14:00 SKSF’s årsmøde 
Kl. 16:00 Kaffe 
Festaften: 
Kl. 18:00 Middag 
Kl. 19:00 Samling. Bengt Isaksson med sønner medvirker med sang 
og musik.  Bengt afslutter samlingen med andagt. 
 
Søndag 3 april 
Kl. 8:30 Morgenmad 
Kl. 10:00 Gudstjeneste 
Afslutning med fælles frokost 
 
Mandag den 4 april – Tirsdag den 5 april  
Saline TOT-kursus, for dig som har gået på Saline grundkursus, og vil 
gå videre for også at kunne undervise i Saline. 
Startar mandag 4 april kl.10:00 og slutter tirsdag 5 april kl.17:00. 
 

Priser: 
Helpension torsdag frokost – søndag frokost: 1870 Skr/person 
Helpension fredag frokost – søndag frokost: 1275 Skr/person 
Helpension torsdag frokost – fredag morgenmad: 595 Skr 
Kun mad og deltagelse fredag: 200 Skr/person 
Helpension Søndag aftensmad – tirsdag eftermiddagskaffe: 740 Skr 
I helpensionsprisen indgår overnatning, mad og deltagelse. Vand, 
frugt og slik findes på stedet. 
Enkeltværelsestillæg: 150 Skr/person pr. nat 
Medbring selv sengelinned og håndklæde. 
Leje af linned og håndklæde: 100 Skr/person 
Tillæg til slutrengøring for alle overnattende: 150 Skr/person 
 
Tilmelding til lederdag, nordisk konference og de forskellige Saline-
kurser kan ske på tilmeldingskupon på SKSFs hjemmeside: 
www.kristenivarden.se eller via email til: kristenivarden@telia.com. 
 
Konference-/tilmeldingsafgift for den nordiske konference: 300 
Skr, betales i forbindelse med tilmelding til SKSF:s plusgiro: 138737-2 
eller Bankgiro: 312-4294 eller med Swish: 1234580239 
Til Salinekurserne er der tillæg for kursusmaterialer, som betales på 
stedet. 
 
Læs mere på www.kristenivarden.se 
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Kender du Bedehus Danmark? 
Læs på hjemmesiden og hent inspiration. 
Det er tværkirkelig bøn for Danmark. 
 

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 
til midnat er KriSoS’ bedetid i bedehus.dk. 
Har du lyst til at være med, kan du kontakte 
Inga Helver. www.bedehus.dk 

Bibeltime ved Marilyn Rollier fra 
Schweiz.  

Apostlenes Gerninger kapitel 27: 9 – 
44 om Paulus stranding på Malta.  

Hvad siger den tekst om Sundheds-
sektoren i dag?  

Der ønskes ikke, at høre advarsler 
fra lægmand.  

Lader tingene ske. Der lades stå til.  

Sundhedssektoren er ude af kontrol. 
Der prøves, at redde de små ting 
som ”redningsbåden”.  

Surrede det hele sammen med reb! 
Strukturen!  

Prøver at styre udenom.  

Forkaster menneskelige værdier og 
resurser.  

Smider arbejdsredskaber væk.  

Ingen retning – alting går ned.  

Klager og kritiserer – lukker øjne og 
ører for Guds ord.  

”I skulle have lyttet”…….!  

Det er ikke penge – men menneske-
liv det handler om.  

”Vær ikke bange” Guds plan rækker 
længere end vi kan se.  

Mennesker ombord i Sundhedssekto-
ren er i dine hænder. Med i din båd!  

Det er ikke nogen let rejse du er på. 
Nogle ønsker måske endda, at smi-
de dig ud?  

MEN Gud er med. Han giver som 
Paulus omsorg og måltid (nadver)  

Når vi beder i HCF, beder vi så i for-
hold til problemerne eller som Guds 
vilje er.  

Guds vision er større end vores!  

Vores velbefindende er ikke Guds 
prioritet – men at vi må lede i den 
rigtige retning.  

Hvordan overkomme fjendens 
magt?  

Hvad er visionen for dit land? – hvad 
forventer du af Gud? 

………………….  

Tanker, der kan arbejdes med per-
sonligt eller i gruppe.  

Tanker, der leder hen mod konfe-
rencedagene i SKSF 31/3 til 6/4 
2016 på Gullbrannagården.  

Håber vi mødes rigtig mange fra de 
nordiske lande til de dage, hvor bl.a. 
Chris Sten vil være hovedtaler.   

Gud velsigne os! 

  

Næste Prayerweek er uge 2 2017 i 
England  

Tanker fra Prayerweek i Strasbourg 
uge 2 år 2016 v. Inga Helver 
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Saline Kursus i Sverige 
 
Gullbrannagården nær Halm-
stad og Gøteborg 
 
1. april 2016 - Lys og Salt.           
Kursus for begyndere i Saline. 
Lær at plante trosflag 
 
4. - 6. april TOT Saline kursus.  
Træning af trænere 
 
Alet, der er international undervi-
ser i Saline, vil komme og videre-
uddanne dem, der har været på 
begyndelses kurset. Det bliver 
meget inspirerende, så overvej 
grundigt om ikke netop du skal 
lære Saline at kende, så det bliver  
lettere at være kristen på job! 

Saline og trosflag 
 

Tænk på en æggemad! 
 

Tænk på en æggemad med for lidt salt 
 

Tænk på en æggemad med for meget salt. 
 

Tænk på en æggemad, med lige det rigtige drys salt. 
 

Jordens salt! Hvordan deler jeg min tro i hverdagen på 
en naturlig måde? 
 

Jeres tale skal altid være venlig, krydret 
med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.                     
Kolossenserbrevet kapitel 4:6 

Faktabox: Saline er et internationalt koncept omkring at dele tro, at være salt i ver-
den. Trosflag et dansk ord for at være synlig som troende i sit job - som det danske 
kongeskib, som synliggør sit tilhørsforhold med korsflaget. 
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Kalenderen: 

ARRANGEMENT PÅ GULLBRANNAGÅRDEN I SVERIGE (se også s.6-7) 
Tors. 31. marts: Nordisk lederkonference for alle styrelsesmedlemmer fra 
de nordiske lande: Island, Finland, Sverige, Norge og Danmark 
Fre. 1. april: Kursusdag i Saline for alle, der ikke har været på dette kursus 
før og dem, der gerne vil have det en gang til. Alternativt bønnevandring og 
undervisning v. Chris Steyn. 
Lør. 2. - søn. 3. april: SKSFs landsmøde med undervisning af Chris Steyn. 
Man. 4. - ons. 6. april: TOT-kursus ved Alet, der er international undervi-
ser i Saline og i TOT (training of trainers). Alet underviser på engelsk. 
Der gives diplom for begge Salinekurser. 
Læs mere på www. kristenivarden.se 

Søn. 1. maj: Traditionel KriSoS bededag. Hvis der ikke er inviteret til bede-
møde i dit område, så arranger gerne et. Henvend dig til Inga, se infosiden. 

Tors. 5 - søn. 8 maj (kristihimmelfartsdagene): Danske kirkedage i 
København, som i år hedder ”Himmelske Dage”. KriSoS deltager. 

Citater fra ”Skabt til at gøre en forskel” af Max Lucado. Se anmeldel-
se her i bladet s. 5. 
 
”… Hjælp mig til at være Jesu hænder og fødder, og giv mig ved din 
ånd den styrke og visdom, jeg behøver for at løse de opgaver i min 
samtid, som du lægger hen til mig. Det beder jeg om i Jesu navn, 
amen.” Side 27. 
 
”Tag imod livets brød. Og når du har taget imod det, så giv det vide-
re. Hvis vi ikke gør det, hvem skal så? Regeringer mætter ikke folks 
sjæle. Socialt hjælpearbejde kan give mennesker et måltid, en seng 
at sove i og råd og vejledning. Men vi har meget mere at give. Ikke 
bare hjælp til dette liv, men også håb for det næste liv.” Side 60. 
 
”Far i himlen, du har brugt så mange forskellige mennesker til dine 
formål: prostituerede, mordere, forfølgere, løgnere, tyve, svindlere, 
de ubelæste, de uvidende, de blinde, de lamme. Giv mig nåde til at 
behandle alle, jeg møder, som mennesker, for hvem Jesus er død og 
opstået. Fri mig for at sætte uhellige og ukærlige skel mellem men-
nesker i tanke, ord og handling. Lad Jesus skinne igennem mig til 
gavn og glæde for andre. Det beder jeg om i Jesu navn, amen.”  
Side 187. 
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 KriSoS - infoside 

Ledelsen: 
 

Formand: Inger  Ebbesen 

Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk 

Kasserer: Jes Frost, Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, jes@kr isos.dk 

 

Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver  

Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf. + 45 20 76 30 37, inga@krisos.dk 

 

Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen 

Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52, kai@krisos.dk 

 

Ledergruppemedlem: Erna Frost 

Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk 

Saline nøgleperson: Britta Eckhardt: br itta-eckhardt@mail.dk 

 

Dansk og nordisk bedekoordinator og  

HCFI kontaktperson for Norden: Inga Helver  inga@kr isos.dk 

 

Øvrige: 
 

HCFI, Healthcare Christian Fellowship International: 
KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over. 

I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, 

som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social– og sundhedspersonale. 
 

Webmaster www.krisos.dk: Jes Frost, jes@kr isos.dk 

 

Layout af blad og materialer: Else Mar ie Chr istensen, em@ddv36.dk 

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling. 

Hvem er KriSoS? 
KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke 

kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren. 
 

KriSoS har som mål 

• at styrke det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren 

• at samle kristne inden for social– og sundhedssektoren til at bede 

• at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket 

• gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og 

sundhedssektoren 

 

KriSoS er stiftet i 1994. 
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KriSoS har brug for din støtte: 
 

 

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150,00 om året. 
Beløbet kan indbetales på  bankkonto 1551-0016204641 eller giro 
01-16204641. Husk at skrive navn, adresse og om det er kontin-
gent og/eller gave 

Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. 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 er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden: 
Bank 9570 – 06139450 eller giro 613 9450. Man skal mrk. indbe-
talingen ”KriSoS”, samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR. 

 

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde 

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og 

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. juni 2016.          
Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt. 
 

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

W W W . K R I S O S . D K 

”Flere mennesker har daglig kontakt 
til Social og Sundhedssektoren end 
til kirkerne”. Sagt af Francis Grim, stifter af 
HCFI, Healthcare Christian Fellowship Internatio-
nal, som KriSoS er medlem af. 

det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren 

KRISTUS ER OPSTANDEN 
JA, HAN ER SANDELIG OPSTANDEN 


