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Hvem er KriSoS? 

KriSoS er en dansk tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen hold-

ning, kristne værdier og kristen 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. 

KriSoS er medlem af HCFI (Healthcare Christian Fellowship International), som er repræsenteret i mere 

end 80 lande. I nogle lande varetager HCF fællesskaber en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre 

steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber. KriSoS henter bl.a. inspiration i bedenet-

værk og i en årlig europæisk bedeuge. 1. onsdag hver måned ber man verden rundt i HCFI regi. 

Ressourcer i KriSoS. (Kontaktoplysninger til Inga og Inger findes på næstsidste side i bladet). 

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

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

• Bøn 1. onsdag i hver måned på KriSoS’ facebook. Mulighed for at sende besked med bedeemner. 
• Bedegrupper i Kjellerup, Frederikshavn, Odense og Jægerspris hver måned 
• Bedetrioer 
Alle tre dele støttet op af månedlig bedestafet, hvor man får inspiration til bedeemner og et bibelvers. 

Månedlig bøn på Zoom: HCFI Europa og HCFI verden. Spørg om link hos Inga Helver. 

Kalebgruppe i Jægerspris 

Mulighed for at deltage i Alpha-kursus online. Henvendelse til Inga Helver. 

Outreach: KriSoS støtter et skole– og socialarbejde i Liberia med 10% af vores indtægter. Man kan få 
info om projektet hos Inga Helver eller på Facebook, projekt Hope Liberia. 

Landsarrangementer: Konference, retrætedag, generalforsamling. 

Klistermærker med bedende hænder og teksten: Bøn gør en forskel. De kan sættes et synligt sted, så 
andre ved, at man er et bedende menneske, og så de kan tage kontakt ved behov for bøn. Kan købes 
hos Inger Ebbesen. 

Pjece: Fuldkommen fred. Den er med trøstende bibelvers til at give en, som har det svært. Kan bestil-
les hos Inga Helver. 

Medlemsblad tre gange om året med artikler, indbydelser, hilsen fra KriSoS’ leder o.a. 

Hjemmeside og facebookside. 

Saline - et kursus bl.a. i at kunne dele tro på en sensitiv og respektfuld måde, hvor man spørger om 
tilladelse til at dele. 

Silverline - inspiration til at være forbeder, efter man har sluttet sit arbejdsliv. 

Samarbejde med andre fællesskaber, der har bøn som målsætning. Bl.a. Bedehus.dk, HealingRooms  

Partnerskab i at udbrede LHOP (Local Houses of Prayer, på dansk: Lokale bedehuse. Bedehus forstået 
som et fællesskab, der ber og velsigner). 

Ledersparring nordisk, europæisk og globalt. 

Deltagelse i Europæisk Prayerweek og i verdenskonferencer. 

Candle of Compassion - et arbejde på Nordsjælland for nydanskere. 

Specielle bededage: 1) 1. maj. 2) SundhedsSektorSøndag (søndagen nærmest 18/10), hvor vi opfordrer 
kirker til i gudstjenesten at bede SSS-bønnen, som findes på krisos.dk - som en særlig støtte til Guds 
riges fremme i social- og sundhedssektoren. 
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 GENERALFORSAMLING i KriSoS 
Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag 7/5 kl. 11-16. 

Efter generalforsamling skal vi høre spændende undervisning fra det såkaldte 
CLG (se s. 8) 

Frokost og kaffe undervejs. 

Sted: Valmuemarken 17, 5230 Odense S. 

Tilmelding senest 30/4 til Inger Ebbesen, inger@krisos.dk / mobil 31904223. 

Dagsorden: 

- Valg af dirigent  

- Valg af referent  

- Evt. valg af 2 stemmetællere (Efter dirigentens skøn)  

- Beretning fra ledergruppen  

- Godkendelse af beretning  

- Fremlæggelse af regnskab  

- Godkendelse af regnskab  

- Fastsættelse af kontingent  

- Valg 
- Indkomne forslag. (Forslag skal være indsendt senest 14 dage før generalfor-
samlingen til inga@krisos.dk) 

- Eventuelt 

Vedtægterne kan findes på krisos.dk under Om KriSoS, Medlemskab (eller på 
kortlink.dk/2epkb). 

MINDEORD FOR OLUF BORRE-
MARK v/ Inga Helver 

I KriSoS har vi mistet en ven og forbe-
der, Oluf Borremark. 

3/12 2021 gik Oluf hjem til sin Herre og 
Mester, som han har tjent i mange år. 
Seneste år blandt hjemløse - i alt slags 
vejr. 

Oluf hjalp mig igennem flere år med at 
udvikle KriSoS i Danmark. Han arrange-
rede møder for mig i København og var 
altid på pletten, når jeg kom ind med 4-
toget og ikke vidste, hvor jeg skulle med 
tog og busser fra og til! 

Jeg vil savne hans glade stemme i telefonen og ved personligt møde. 

Oluf besøgte mig sammen med Kjeld i sommer. 

Æret være Olufs minde! 

Oluf Borremark til venstre. Inga Helver, 
Kjeld Gudmandsen 
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Du skal elske Herren din Gud 
af hele dit hjerte, af hele din 
sjæl, af hele din styrke og af 
hele dit sind, og din næste 
som dig selv.                                                                                                                
Lukas 10:27 

Det er som om Helligånden 
gjorde mig opmærksom på 
den allersidste del af sætnin-
gen, "som dig selv". Elsker 
den anden som mig selv. Ja, 
det er sandt, at det står til 
sidst - dette "elsk dig selv", 
men det er lige så vigtigt som 
resten.  

At elske, ja, men det kan vir-
kelig knibe med "sig selv"! Og jeg formoder, at dette er roden til en stor del af 
vores udbrændthed som sundhedsprofessionelle. 

Da jeg tænkte på dette store og lille kredsløb, gik det op for mig, at uden 
"hjertet" er intet muligt... uden "pumpen" er der ingen puls, ingen cirkulation. 

Hjertet er det centrale element i denne blodcirkulation. 

Hvis dit fysiske hjerte er usundt, vil det udmatte sig selv ved at pumpe for at 
give din krop mulighed for at overleve. Hvis vi sætter dette i forbindelse med 
vores evne til at elske, kan vi indse, at hvis det "kærlige selv" er usundt, vil 
hele vores væsen blive udmattet af at hente det, der er nødvendigt for dets 
overlevelse. Og denne analogi er så sandfærdig. Vi lever i en verden, der ofte 
ikke gør os nogen tjenester. Det, vi har været igennem i livet, de svære for-
hold, afvisningerne, den betingede accept, har sat en hård belastning på "elsk 
dig selv" i vores hjerter! 

Manglende anerkendelse af dig, manglende opmuntring eller manglende ros 
kan have ødelagt vigtige dele af dit "hjerte". Det gør det skrøbeligt og det er 
ikke i stand til at fungere normalt, hvis det overhovedet er i stand til at fungere 
- "at elske sig selv". Hertil kommer, at for at dit fysiske hjerte kan fungere op-
timalt, har det brug for afslapningstider ... Ja, vores hjerte har regelmæssigt 
brug for mere end 60-80 gange i minuttet afslapningstider, det er diastole eller 
fyldningstider. Jeg har altid fundet denne mekanisme usædvanlig. Vores hjerte 
pulserer mere end 7000 liter om dagen, og det gør det 365 dage om året i 
mange år, uden problemer, fordi det har afslapningstider, hvor det fyldes op! 

Kære ven, hvor langt er du nået med at "elske dig selv"? Har du brug for et nyt 
åndedræt i dine koronarier, en transplantation måske? Det er kun din far i him-

Pumpen 

TEMA: SUND KRISTEN IDENTITET / ”SELVUDVIKLING” * TEMA: SUND KRISTEN IDENTITET / 
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len, der kan gøre det, og han ønsker at gøre det. Ja, han ønsker at indhylle 
dit liv i sin ubetingede kærlighed. Derfor skal du stoppe med at løbe og holde 
en pause. Han tilbyder dig en afslapningstid! 

Ja, sæt dig ned og sig denne bøn: 

"Fader, jeg vil gerne sidde her stille og 
roligt, bare for at være genstand for din 
enorme kærlighed et øjeblik.” 

Hans kærlighed til dig er enorm og 
overgår alt, hvad du kan forestille dig. 
Den vil gradvist, efterhånden som be-
handlingen skrider frem, fylde dit liv og 
forny dit syge eller svækkede hjerte! 
Det er en behandling, der skal tages 
uden mådehold og fornyes med jævne 
mellemrum! 

Af Marilyn Rollier, Schweiz. 

Uddannet sygeplejerske. Leder af arbej-
det i Schweitz og leder af det europæi-
ske HCF team. 

TEMA: SUND KRISTEN IDENTITET / ”SELVUDVIKLING” * TEMA: SUND KRISTEN IDENTITET / ”SELVUDVIKLING”  

Et nyt menneske 
 

Den, der bliver kristen, bliver et 
nyt menneske. Det gamle er for-
bi, og noget nyt er blevet til. 

Det skyldes, at Gud besluttede at 
forsone sig med os gennem Kristus 
og gav os den opgave at bringe for-
soningen videre til andre. Gennem 
Kristus forsonede Gud sig med hele 
verden. Han slog en streg over alle 
menneskers lovovertrædelser, og så 
overlod han det til os at fortælle an-
dre om det. På vegne af Kristus har 
vi en opgave, og Gud taler gennem 
os. 

2 Kor 5, 17-20a i Bibelen2020 

5 

Strømme af nåde 
– nu på dansk 
 

Bogen om, hvad Gud gør i dag og 
udretter på retræ-
testedet Fald-y-
Brenin i Wales. 
Om at bede og 
velsigne og om 
Lokale Bønnehuse. 

Bogen foreligger 
nu i dansk over-
sættelse og kan 
købes enten direk-
te hos udgiveren 
Mediacellen eller 
på Hosianna.dk (søg Godwin) 
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”Det, som faldt mellem tidslerne…” Luk 8,14 

Du skal rykke ukrudtet op. I sin kendte lignelse om 
sædemanden, sagde Jesus, at kornet faldt i fire for-
skellige slags jord. ”Det, som faldt mellem tidslerne, 
det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets 
bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke 
bærer moden frugt.” (v 14). Bemærk de tre slags 
’ukrudt’, der kan forhindre dig i at vokse åndeligt.  

Bekymring. Du bliver så optaget af hverdagens gø-
remål, at du fjerne dit blik fra Jesus.  

Rigdomme. At tjene penge og købe ting dominerer dit liv i en sådan grad, at du 
ikke har tid til Herren. 

Nydelser. Jagten på det ’gode liv’ kan kvæle din åndelige vækst.  

Det er okay at nyde livet, men du skal beskytte dine prioriteringer. Hvis du har 
tid til at shoppe, gå på stranden, spille golf eller se tv i flere timer, og samtidig 
ikke har tid til at bede og læse i din Bibel, så er dine prioriteringer ude af balan-
ce. Du siger måske, ”Jeg har bare ikke tid til at tjene Herren. Jeg har for travlt. 
Jeg har ikke tid til at forpligte mig.” Ja, så har du alt for travlt!  

Du må hellere rydde lidt ukrudt. Mange ting i livet er ikke nødvendigvis forker-
te; de er bare ikke nødvendige. Måske skal du skære lidt ned på dit program, 
så du kan fjerne noget ukrudt.  

Man skal nusse om sine tomatplanter, men man 
behøver ikke gøre noget for at dyrke mælkebøt-
ter; de vokser helt af sig selv, når man ikke pas-
ser sin have. Kan du se billedet? Hvis ukrudtet i 
dit liv forhindrer dig i at bære frugt, så er det tid 
til at stoppe snakken og få gjort noget ved det. 

Stykket er fra “et 
Ord til Dagen”. Dette 
hæfte kan fås ved 
henvendelse til UCB 
Media (23340112 / 
admin@ucb.dk / 
www.ucb.dk) 

Oprydning 

TEMA: SUND KRISTEN IDENTITET / ”SELVUDVIKLING” * TEMA: SUND KRISTEN IDE 

6 
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Flere aktive fra KriSoS vil deltage på Himmelske Dage. Der 
vil ikke blive en stand, men skriv (krisos@krisos.dk), hvis 
du har lyst til at mødes og evt. gå med en rygsæk med re-
klame. 

Du kan følge forberedelserne forskellige steder: 

Himmelske Dage har en YouTube kanal. Søg Himmelske 
Dage, se logoet herover, tryk abonner og gå ind på linket. 
Lige nu er de fleste videoer fra sidste gang, der var Him-
melske Dage (i Herning), men der vil komme nyt, når vi 
nærmer os. 

På hjemmesiden himmelskedage.dk kan du se program, 
købe billetter, bestille nyhedsbrev o.a. 

7 
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KALEBBØNNEN 
 

Du Himmelens konge 
Se i nåde til vort land 
Opvæk din menighed 
Send din hellige ånd 

For alle menneskers skyld 
Lad dit rige komme til vores land 

I Jesu Kristi navn.  
Amen 

CLG 
 

Fre. 18/3 – søn. 20/3 vil der blive 
zoomundervisning i HCF (KriSoS ver-
densorganisation). Det hedder CLG 
(Cluster Leader Gathering). 

Cluster kan oversættes til klynger 
eller klaser og kommer fra bibelordet 
om Josefs drøm fra 1. Mosebog 40:9
-10. Det betyder, at det vil være en 
delmængde af hele HCF, som mø-
des. Konkret europæiske og afrikan-
ske lande, som ligger på cirka sam-
me tidszone. 

Leader Gathering betyder cirka le-
dersamling. Det er for dig, som må-
ske kunne se dig som aktiv i KriSoS/
HCF-sammenhæng og gerne vil lære 
mere. Der bliver videoundervisning 
af Peter Tsukari fra Israel. Måske du 
kender ham fra bogen Guds Tsuna-
mi? 

Hør mere eller meld til hos mobil 
20763037 / inga@krisos.dk.  

”Første maj bøn” 
 

Der har tidligere i KriSoS været tra-
dition for at mødes 1. maj til særlig 
fokus på bøn for vores land, regering 
og social- og sundhedsvæsenet. 
Bønnen til dagen ligger på krisos.dk 
- det sker – kalenderen - 1.maj. Em-
nerne er: 1) Folketinget og de folke-
valgte. 2) Ledere og undervisere på 
social- og sundhedsuddannelserne. 
3) De kristne under uddannelse. 4) 
De kristne på arbejdspladserne. 5) 
Effektive og frimodige vidner. 6) For-
bedere for KriSoS-arbejdet. 

”Første maj bønnen” vil i år blive 
bedt som månedens bøn (kaldet be-
destafetten) onsdag d. 4. maj – altså 
på KriSoS/HCFs månedlige bededag 
– se kalenderen s.11. 

Bed gerne med derhjemme eller 
med andre og evt. på facebookbøn (i 
maj bliver facebookbøn formentlig 
båndet, så det ikke er direkte. Men 
man kan som altid gense det på Kri-
SoS’ facebookside efter det er lagt 
op) 
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Lederen af KriSoS har ordet: 

GODT NYTÅR! 

 

Hvad er dine nytårsforsætter? Hvad 
har du sat dig for? 

Mine egne nytårsforsætter – ja, som 
jeg skrev til pastor Blojay i Liberia, er 
jeg ikke så god til at holde, hvad jeg 
bestemmer, så jeg er lidt forsigtig 
med at love mig selv (og Gud) for 
meget…..! Dog har jeg sat et stort 
mål: jeg vil læse Bibelen i dette år. 
Ved hjælp af en bibellæseplan fra 
HCFI (vores internationale organisati-
on). I løbet af en uge læser man i syv 
forskellige bibelske bøger og derefter 
er det spændende at komme tilbage 
til den, som man læste fra for en uge 
siden. 2-5 kapitler pr. dag. Det må 
kunne lade sig gøre og særligt, fordi 
jeg ved, at mange ud over jorden 
læser det samme og jeg kender to 
personligt her i Danmark, der følges 
med mig. Det motiverer. En ide er at 
skrive et par daglige tanker ned i en 
måske dertil anskaffet kalender. Bi-
belplanen ligger klar til udprintning 
på:  https://www.hcfglobal.org/bible/ 
og man kan godt hoppe ind på nuvæ-
rende tidspunkt (og så evt. læse de 
første kapitler i begyndelsen af 
2023). 

Nu, hvor jeg lige tænker på det, vil 
jeg spørge jer medlemmer og blad-
modtagere, om I får bladet på den 
måde, I helst vil? Med posten, på 
mail eller begge dele. Ellers giv os 
besked. Det er jo tilladt at sende vi-
dere på mail og også få det i papirud-
gaven til at give videre. Vi vil så ger-
ne længere ud med KriSoS. Så tak 
for al hjælp. 

Det koster stadig kun 150 kr. om 
året at være medlem og det gøres 
smart på www.krisos.dk 

Siden sidst har vi haft en vellykket 
konference med inspiration i at flyve 
med 2 vinger: Bøn og velsignelse, 
i Karlslunde strandkirke, med lidt over 
50 fremmødte + en del, der var med 
virtuelt fra Danmark og øvrige skandi-
naviske lande. 

Vi har haft Prayerweek fra Wales og 
næste skridt er Salinecafe med op-
start 15. februar (se Nordisk side) og 
lederdage på zoom for alle, der gerne 
vil være mere med i, hvad der rører 
sig i HCF Europa den 18 – 20 marts. 
Der bliver god undervisning og fælles-
skab i grupper. Mere info og tilmel-
ding:  inga@krisos.dk 

Næste store skridt bliver Himmelske 
dage i Roskilde fra Kr. Himmelfartsdag 
til søndag: 26-29 maj. Vi håber på at 
kunne få en plads sammen med Local 
Houses of Prayer – Danmark. Der er 
brug for mandskab til at tale med folk 
og fortælle om KriSoS og LHOP, så 
hvis du kan mærke, det lige er noget 
du kunne tænke dig at være med i, så 
tag endelig kontakt…..! 

Jer, der er på Facebook, er velkomne 
til at like både KriSoS og LHOP, hvis I 
ikke allerede er der. Projekt HOPE 
Liberia kan man også få info om og 
støtte der. 

Årets motto i HCFI/KriSoS er HÅB. 
Jesus Kristus er vores håb. Det håb vi 
i dagligdagen kan dele med andre, om 
muligt. Vores morgenbøn kunne, sam-
men med Kaleb-bønnen, være: Kære 
Gud, hvem sender du på min vej i 
dag, jeg kan dele din kærlighed med? 
Lad mennesker, når de møder mig, få 
længsel efter dig.  

Det kunne være et godt nytårsforsæt! 

Velsignet 2022 ønsker jeg dig 
på vegne af KriSoS’ ledergruppe 

Inga Helver 
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 Velsignet nyt år. 

Må Gud velsigne 
dette år for os på 
en særlig måde. 
Må han velsigne 
vores håb og må 
vi velsigne andre 
med håb. Må vi 
vokse i troen på 

håbets Gud som vi har arbejdet med i 
Bønneugen (europæisk Prayerweek i 
januar 2022). 

Der er sket lidt omstrukturering i 
HCFI. Erasmia Grim er gået på pensi-
on efter 75 års trofast tjeneste. Hun 
bliver afløst som global bønnekoordi-
nator, og gav fra sin sygeseng, stafet-

ten videre til Philippe Seguin fra Isra-
el, der også er leder af HCF i Israel og 
i det europæiske HCF-team. Vi var 
med på zoom fra hele verden! 

I år bliver SKSF i Sverige 70 år og 
inviterer til Jubilæum på Mullsjø Fol-
kehøjskole 2.-4. september. 

Covid-19 pandemien har givet meget 
lidelse i verden, men også nye mulig-
heder for samvær i bøn og undervis-
ning på Zoom, der er en fantastisk 
hjælp i en tid som denne. 

Fra Local Houses of Prayer i Wales har 
vi fået undervisning og inspiration til 
at flyve med 2 vinger: Bøn og velsig-
nelse. Både af Roy Godwin online fra 
KFH-årsmøde i Norge og 2 gange fra 
Danmark af Anne de Leyser. 

Saline-kursus både fra Filippinerne og 
Irland har givet inspiration til et næste 
skridt i Norden.   

Tirsdag den 15. februar kl 18 til 
19 har vi planer om at åbne en 
Salinecafe i Norden på Zoom. 

Det skal være et sted, hvor vi kan 
udveksle erfaringer om, hvordan 
vi kan være kristne på arbejde. 
Være lys og salt og dele Jesu kær-
lighed med andre.  

Lad mig høre fra dig, om du synes 
det er en god ide, som du gerne 
vil være med til. Inga@krisos.dk 

Fra Saline-undervisning:  
”Globalt er der 7.5 mill. kristne sundheds-
arbejdere, 
som nok mø-
der 7000 
patienter 
hvert år.  
Hvad om hver 
sundhedsar-
bejder bliver 
udrustet til på en respektfuld måde at bru-
ge tiden for Jesus?” 

(Salinekonceptet er hjælp til at dele Jesus 
på en respektfuld måde uden at overtræde 
kompetencer. Der er guld at hente i mate-
rialet! Hver gang i caféen er der et lille 
oplæg til inspiration). 

I bøn og håb om at vores arbejde i 
HCF Norden må udvikles i 2022. 

                  Kærlig hilsen Inga Helver. 

En hilsen fra nordisk koordinator i HCFI: 
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Kalenderen 
Første onsdag i måneden: 1) Bedegrupper i hele landet. 

2) Virtuelt bedemøde kl. 17 på KriSoS’ facebookside, hvor alle med face-
book kan se og lytte med og skrive bedeemner i kommentarfeltet. 

Tredje tirsdag i måneden: Skandinavisk salinecafé kl. 18-19 på 
Zoom. Hør mere hos inga@krisos.dk. Læs s. 10. 

18.-20. marts: CLG - læs mere s. 8 

25.-26. marts: Salinekursus på engelsk, fra Irland. 
Interesseret?, kontkakt inga@krisos.dk. Om Saline, se lidt s. 10. 

7. maj kl. 11-16: Generalforsamling i KriSoS. Se s. 3. 

26.-29. maj: Himmelske Dage i Roskilde. Se s. 7 

2.-4. september: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund (SKSF) 70 års 
jubilæumsfejring på Mullsjø Folkehøjskole. 

Første tirsdag i måneden: Fælles bøn kl. 16 på Zoom (på engelsk) 
for social– og sundhedssektoren i verden. Link hos inga@krisos.dk. 

Fjerde tirsdag i måneden: Fælles bøn kl. 16 på Zoom (på engelsk) 
for social– og sundhedssektoren i Europa. Link hos inga@krisos.dk. 

Fotos i bladet: Pxhere.com, Inga Helver o.a. 

Navne i KriSoS 
 

Ledergruppen 

Formand: Inga Helver 
Vænget 9, 3630 Jægerspris, mobil + 45 2076 3037, inga@krisos.dk 

Kasserer: Inger Ebbesen, 
Valmuemarken 17, 5260 Odense S, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk 

Menigt medlem: Kai Rasmussen 
Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 2352, kai@krisos.dk 

Menigt medlem: Else Marie Christensen 
Dankvart Dreyers Vej 36, 5230 Odense M, mobil 2751 7977, em@krisos.dk 
 
Øvrige 

Nordisk Salinekoordinator: 
Anne Marit Dugstad, Norge, annema.dugstad@gmail.com  

Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden: 
Inga Helver, inga@krisos.dk 

Webmaster, redaktør: Else Marie Christensen, mobil 2751 7977, em@krisos.dk 

Bladdistribution: Inger Ebbesen, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk 

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling 
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det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren 

KRISOS HAR BRUG FOR DIN STØTTE 
Du kan støtte KriSoS med forbøn, respons, medlemskab og gaver 

Vi har brug for forbedere for at gå Guds veje med KriSoS. 

Vi har brug for dig som medlem. Du støtter et bedefællesskab i social
– og sundhedssektoren, og du kan tage del i det, se mere s. 2. Gennem 
bladet kan du blive informeret og inspireret i dit liv og tjeneste. Giv gerne 
et medlemskab i gave til en kristen, der har/kan få omsorg for sektoren 
og/eller arbejder i sektoren. 
At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150 om året. Du kan mel-
de dig ind via www.krisos.dk eller ved at indbetale 150 kr. på konto 1551 
- 0016204641 eller giro +01, 1620 4641. Skriv ”Indmeldelse”, samt navn 
og adresse. (Ordinært kontingent og gaver kan også indbetales her). 

Tak for respons på KriSoS’ tjeneste og din hverdag som forbeder. 

Tak for hver en gave, vi måtte modtage. Gaver er fradragsberetti-
get, hvis de gives via Missionsfonden: Bankkonto 9570 – 06139450 
eller giro +01, 613 9450. Man skal mærke indbetalingen ”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. 25. juni 2022. 
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 30. maj 2022. 

OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også bestille eks-
tra blade hos Inger Ebbesen til uddeling eller få bladet på mail hos Inga 
Helver til at sende videre. Se kontaktinfo på forrige side. 

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 Healthcare Christian Fel-
lowship International (HCFI), som KriSoS er medlem af. 

Generalforsamling lørdag d. 7. maj kl. 11-16. Se s. 3 


