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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 be-

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

Ressourcer i KriSoS 

 

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. 

Kalebgruppe i Jægerspris 

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, se næstsidste side. 

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

Medlemsblad tre gange om året med artikler, indbydelser, hilsen fra landsformand 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. 

Ledersparring nordisk, europæisk og globalt. 

Deltagelse i Europæisk Prayerweek og verdenskonference. 

Candle of Compassion - et arbejde på Nordsjælland for nydanskere. 

Specielle bededage: 1) 1. maj. 2) SundhedsSektorSøndag (søndagen nærmest 18/10), hvor vi opfor-
drer 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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Kære læser af KriSoS-bladet 
Velkommen til et nyt blad. 

Bladet denne gang er med bønner til dig. Vi vil gerne inspirere til - når hjertet 
måske er tomt for ord, så at bruge andres ord. I folkekirkens salmebog, er der 
en bønnebog, som mange måske er bekendte med (den kan findes på nettet, 
hvis man ikke har bogen selv). Mange kristne forlag har bøger med bønner. Vi 
har valgt bønner her med et ”KriSoS-fokus” og håber, at du kan spejle dig i ord 

og gøre dem til dine. Vi gentager også Fredagsvelsignelsen som hjælp til at 
bringe velsignelse der, hvor du bor. 

Både Lederen (s.9) og nordisk side (s.10) ser på at være sendt - men med hver 
sin spændende vinkel. Giv det videre. Vær lys. Vær salt. Vær vidne. Og bed for 

dem, som betaler den højeste pris for at være vidner. 
God læselyst og venlig hilsen redaktøren 

Surt arbejde 
Herre, 

jeg står tidligt op for at komme i 
gang, 

men løber alligevel sur i det, 
for jeg kommer jo ikke videre, 

og må altid spise mit brød 
med angst og bekymring. 

Men, Herre, jeg gør min pligt, 
gør det, som du har befalet mig, 

vil gerne gøre mig umage, 
og gøre det, du vil have. 

Så altså: Hjælp mig med at finde balancen, 
hjælp mig også med at gøre det rigtige. 

(Martin Luther) 

Bibelord til bøn og tro 
Før ordet bliver til på min tunge, ken-
der du det fuldt ud, Herre. 
Salme 139, 4. 
Herren er min hyrde, jeg lider ingen 
nød, han lader mig ligge i grønne en-
ge... Han giver mig kraft på ny. 
Salme 23, 1-3. 
Du lærer mig livets vej, du mætter 
mig med glæde for dit ansigt, du har 
altid herlige ting i din højre hånd. 
Salme 16, 11 
Styrk de synkende hænder, gør de 
kraftesløse knæ stærke, sig til de uro-
lige hjerter: Vær stærke, frygt ikke. 
Esajas 35, 3-4 

Stilhedens gave 
Lad mig søge stilhedens gave, 
enkelhedens og ensomhedens, 
hvor alt, hvad jeg rører ved, 
bliver bøn: 
Hvor himlen er min bøn, 
Fuglene er min bøn, 
Vindene i træerne er min bøn, 
For Gud er alt i alle. 
(Thomas Merton)  
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Dagligt arbejde 
 
Herre, min Gud, himmelske Far! 
Jeg takker dig for hverdagens glæder 
og det daglige brød: Mad og tøj, hus 
og helbred, familie og venner. 
Tak for de goder, vi skylder dig og 
ikke os selv: Naturens og samfun-
dets orden, frihed fra krig og kata-
strofer. 
Tak for de opgaver, jeg har fået be-
troet af dig. 
Lad dit ords lys opklare min hverdag. 
Lad mig se, at jeg – fri i Kristus- er 
sat til at tjene i verden i kærlighed. 
Kristus! I din smerte for verden blev 
du korsfæstet. Ind i den samme 
smerte har du kaldet og sendt os. 
Vær du den skjulte kilde og inderste 
drivkraft i mit liv, så du (skjult) kan 
være nær i verden gennem mig. 

Bøn for nabo og studie- 
og arbejdskammerat 
 
Kære Gud og himmelske Far. 
Tak fordi jeg må tro, at du har dine 
tanker med, at jeg bor, hvor jeg bor, 
og arbejder, hvor jeg arbejder. 
Tak for de mennesker, som jeg dér 
er sat sammen med. Tak for hjælp-
somhed og fællesskab. Vil du også 
minde mig om at vise hjælpsomhed 
og omtanke over for dem. Du ser, 
hvor let det bliver ved de gode hen-
sigter. Hvor let jeg glemmer det helt 
elementære: At tage mig tid. 
Giv mig et tålmodigt sind over for 
dem, der kan virke urimelige. 
Og Herre, først og sidst beder jeg 
dig om, at de må lære dig at kende. 
Gør mig villig til at vidne om dig. 
I Jesu navn. Amen. 
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Små bedegrupper 

Rundt i Danmark mødes mennesker 
1. onsdag i hver måned i små grup-
per under KriSoS til bøn for social– 
og sundhedssektoren . 
Ønsker du at høre om muligheden for 
at komme med i en bestående grup-
pe eller starte f.eks. en bedetrio der, 
hvor du bor, så henvend dig til Inga 
Helver, se adresseliste s. 11. 

Bøn på Facebook 

Hver 1. onsdag i måneden kl. 17 er 
der også bøn direkte på facebook fra 
Ingas stue med Inga Helver og Kjeld 
Gudmandsen. Du kan følge bønnen 
og skrive bedeemner i kommentarfel-
tet. Bønnen kan også ses på siden 

Bøn for Europa og verden 

Behersker du engelsk til husbehov, 
så er der to muligheder for at tage 
del i bøn - dels på europæisk plan og 
dels på verdensplan. Det sker på 
samtaleforummet Zoom og ledes af 
Philippe Seguin, som er sygeplejer-
ske, men nu ansat som koordinator i 
Israels ”KriSoS” (HBF) og er bedeko-
ordinator i det internationale HCFI. 

Der er bøn for sundhedssektoren i 
Europa kl. 16 dansk tid den 4. tirs-
dag i måneden. Næste gang 27/7 kl. 
16 

Der er bøn for sundhedssektoren i 
hele verden kl. 16 dansk tid den før-
ste tirsdag i måneden. Næste gang 
6/7 kl. 16. 

For at deltage i bøn på Zoom for Eu-
ropa og/eller for verden: Kontakt 
Inga Helver. 

Bøn i mindre og større KriSoS-fællesskaber 

efterfølgende. Det benytter mange sig 
af hver måned. Men vær gerne med 
direkte og del gerne bedeemner. 
Næste gang er onsdag d. 7/7 kl 17. 
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”Vor himmelske Fader, vi overtager 
den myndighed, som Jesus gav til 
sine disciple, og i hans navn taler vi 
til hver husstand i 
vores by og siger: 

Vi velsigner dig (din by/kommune) i 
Herren Jesu navn.  

Vi velsigner ægteskaberne, at de kan 
være stærke og hele.  
Vi velsigner parterne i hvert ægte-
skab, at forholdet mellem dem kan 
være kærligt, tilgivende, barmhjer-
tigt og stærkt.  
Vi velsigner forholdet mellem gene-
rationer inden for hver husstand, at 
fred og kærlighed og forståelse fly-
der mellem de enkelte. 

I Jesu navn velsigner vi ethvert net-
værk af sunde og støttende venska-
ber. 

Vi velsigner helbredet, at alle må 
være stærke og sunde. 
I Jesu navn modsætter vi os enhver 
sygdom eller lidelse, der søger at 
invadere dette område. 
Til enhver person i byen siger vi: 
vær rask, vær stærk, vær sund.  
Til dem, der er syge lige nu, siger vi: 
Vi velsigner dig i Jesu navn med en 
hurtig helbredelse. 
Vi velsigner alle, som hjælper andre 
– både ansatte og frivillige. 

Vi velsigner Social- og Sundhedssek-
toren.  
Vi velsigner alle, der yder omsorg og 
pleje, og som står på kristne værdi-
er, i Jesu navn.  

Vi velsigner din økonomi (din by/
kommune), at du må have nok til at 
erstatte fattigdom. 

Vi velsigner dig til at have nok til at 
leve og nok til at give. 

Vi velsigner håndens og åndens ar-
bejde.  
Vi velsigner alles arbejde i virksom-
heder, institutioner, forretninger, at 
de må have god trivsel og lykkes. 

Vi velsigner dyrket jord, at det kan 
give rig høst, der kan være stærk og 
nærende igennem året for menne-
sker og dyr.  

Vi velsigner lokale skoler, børne- og 
ungdomsinstitutioner og klubber, at 
de kan være sikre steder for lærere, 
ledere og børn og unges trivsel. 
Vi velsigner børnenes evne til at læ-
re og udvikle relationer, og vi velsig-
ner deres enkle tillid til Jesus, at de-
res tillid kan vokse og blive beriget. 

Vi velsigner politikerne og alle be-
slutningstagere. 

Vi taler til kirkerne og alle andre 
kristne fællesskaber, og vi siger: Vi 
velsigner dig i Herrens navn, at Hel-
ligånden og Guds ord kan strømme 
ud fra dig med magt og myndighed.  

Vi velsigner hjerterne og ørerne hos 
alle, der bor i området, at de må 
blive levendegjort, så de kan høre og 
reagere på den levende Guds stem-
me.  
 
Vi velsigner alle, som lever og arbej-
der her, med al den himmelske ver-
dens rige velsignelser.  

Amen” 

Fredagsvelsignelsen 
Velsignelsen kan du i Jesu navn tale ud over din by og dit område, 

f.eks. hver fredag. Gud ønsker at velsigne og ønsker at bruge os til at 
velsigne. Gud taler om at velsigne mange steder, bl.a. Josva 14,13. 4. 

Mos 6, 22-27. Rom 12, 6. 1 Mos. 27, 27+29. 



7  

 

Der findes en lille bog 
om velsignelse, som 
hedder Jabes bøn 
(forlaget Scandinavia). 
Selve Jabes bøn står i 
Bibelen i 1. Krøn 4, 10: 
”Gid du vil velsigne 
mig og gøre mit områ-
de stort, gid din hånd 
må være med mig, og 
du vil fri mig fra ulyk-

ke, så jeg ikke lider smerte”. 
Citat fra bogen om Jabes bøn, s. 24-
25, om det at velsigne: 
”I Bibelens forstand betyder ”at vel-
signe” at bede om eller få del i him-
melsk gunst. Når vi beder om Guds 
velsignelse, beder vi ikke om mere af 
det, som vi kan skaffe os selv. Vi 
påberåber os den ubegrænsede god-
hed, som kun Guds Ånd ved om og 
kan skænke os. Denne form for rig-

dom er, hvad der menes i Ordspro-
genes Bog, når der står: ”Det er Her-
rens velsignelse, der gør rig, slid fø-
jer intet til” (Ordsp. 10,22). 
Bemærk et radikalt aspekt af Jabes’ 
bøn om velsignelse: Han lod det væ-
re helt op til Gud- hvori og af hvad – 
velsignelserne skulle bestå, samt – 
hvornår og hvordan – Jabes skulle 
modtage dem. Denne radikale tillid 
til Guds gode hensigter med os har 
intet til fælles med det populære 
evangelium, at du kan bede Gud om 
en Cadillac, en sekscifret indkomst (i 
kroners vel syvcifret?, red.) eller et 
andet materielt tegn på, at du har 
fundet en måde at profitere af dit 
gudsforhold på. I stedet fokuserer 
Jabes velsignelse som en lazerstråle 
på, at vi intet mere eller mindre øn-
sker for os selv end lige netop det, 
Gud ønsker for os.” 

Om velsignelse 

”Jeg velsigner menneskers 
ører til at høre Guds tale” 

I KriSoS-bladet i oktober 2019 skrev 
vi om det at velsigne. Her følger et 
citat fra bladet med en oplevelse fra 
Wales til efterfølgelse. Oplevelsen er 
fortalt af Anne de Leyser, som for 
nyligt underviste på online Inspirati-
onsdag om bøn og som forhåbentligt 
kommer fysisk og underviser 9. ok-
tober (se kalender s.11) 
”Anne bor på en vej, hvor børn og 
forældre går forbi på vej til den loka-
le skole. Nogle gange står Anne ved 
sit vindue om morgenen. Med Guds 
autoritet velsigner hun de forbipasse-
rende børn og voksnes ører til at hø-
re Guds tale. (…) Ét af børnene, en 
dreng på fem år, var på udflugt med 
sin klasse. Læreren ville vel bevidst-
gøre dem om sansninger og spurgte 

dem: Hvad kan I høre? Han forestil-
lede sig, at de ville sige vinden i 
græsset, bilerne l.lign. Denne dreng, 
som var en af dem, Anne havde vel-
signet fra sit stuevindue, svarede: 
Jeg kan høre, Gud taler til mig. 
Nåhhh, sagde læreren, som ikke 
troede på Gud: Hvad siger han så? 
Han siger, at jeg skal lægge mig ned 
i græsset og bede til Jesus! Det skal 
siges at drengen intet kendte til tro, 
Gud og Jesus. Gud talte til ham.” 
Et nyt studie har vist, at mange af 
de nye, som kommer ind i vore kir-
ker disse år, gør det efter at de har 
haft et ”guddommeligt møde” helt 
privat. Lad os velsigne ørerne på 
vores kære og på alle til at høre 
Guds tale. 
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For de trængte kristne 

Kære Herre. Du har jo på forhånd 
sagt, at det vil komme til at koste 
noget at følge dig efter. Tilgiv, at 
jeg gså let glemmer det. Og tak for 
dem, som ikke fornægtede dit 
navn, da trængselen kom. 
Jeg beder dig for de mange, som 
oplever at blive isoleret i forhold til 
familie og slægt, spottet i skolen og 
på arbejdet, bagtalt og anklaget for 
ting, de ikke har gjort. 
Mæt dem, der hungrer og tørster 
efter retfærdighed. Giv dem udhol-
denhed, når de fristes til at falde 
fra. Bevar dem i dit sind, så dit 
navn kan lyse på deres ansigter. Og 
hjælp mig til ikke for hurtigt at for-
arges, når det er en af vore, der 
kommer på avisernes forsider. 
Amen. 
 

For de fremmede iblandt os 

Kære himmelske Far. Jeg bekender 
for dig, at der kan være så langt fra 
mine fine ord til mine handlinger. 
Jeg ser dagligt de fremmede på ga-
derne. Vi kan tale store ord om vort 
ansvar. Men det bliver kun så alt for 
sjældent til mere. Herre, vis os al-
voren og hjertekulden i det. Og 
mind os om dit klare bud om om- 

sorg for de fremmede. 
Giv myndighederne visdom og ret-
sindighed i deres afgørelser. Giv de 
fremmede mulighed for arbejde og 
et meningsfyldt liv. Beskærm dem 
fra den forargelse, som også jeg 
hurtigt kan henfalde til. Lad dem 
finde et hjem og et værn i dig. 
Amen 
 

For missionen og missionæ-
rerne 

Kære Jesus Kristus. Du, som har 
befalet, at der i dit navn skal prædi-
kes omvendelse til syndernes forla-
delse for alle folkeslag, og har lovet 
at udruste dine vidner med kraft til 
den gerning. Tilgiv mig, at jeg så let 
får skubbet din befaling i baggrun-
den. Lad den igen lyde stærkt 
iblandt os. 
Og når du kalder, gør da dit løfte 
stærkere end alle bekymringer. 
Vær med dem, der rejste ud til 
fremmede lande for at forkynde om 
dig. Styrk dem i troen, at du holder, 
hvad du har lovet. Forvis dem om 
kaldet, når vanskelighederne tårner 
sig op. Giv dem kærlighed til de 
folk, de skal arbejde iblandt. Og lad 
deres gerning bære frugt. Dit navn 
til ære. Amen. 

FORBØN 
Særligt med henblik på KriSoS’ udvidede tjeneste for forfulgte, 
fremmede og for Liberia, bringer vi tre bønner mere fra bogen 
”Ord til bøn” fra 1996. Det er værd at tænke på tiden, der er 
gået og de næsten uændrede behov. 

Arbejdet i Liberia er en ændring siden bønnebogen udkom i 1996: At vi fra Danmark nu 
støtter et lokalt forankret arbejde. Behovet for Guds hjælp og velsignelse i arbejdet er dog 
uændret - om det var danskere, som var rejst ud eller som her: En dedikeret lokal præst. 
Projekt Hope i Liberia giver skolegang og er kirke for nogle af de børn, som ellers ikke 
ville få en uddannelse og dermed et håb for en bedre fremtid. På Facebook ”Projekt Hope 
Liberia”. Støtte modtages med tak på www.friendpay.org/?Pkey=1435 eller MobilePay: 
66 34 99. Husk CPR. nr. for skattefradrag. 
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Formanden for KriSoS har ordet: 

Tanker fra påsken. 
Vi sang en salme. Nummer 249  
”Hvad er det at møde den opstandne 
Mester i live igen”. Den var ny for 
nogle i kirken – men ikke for mig, 
men der var en linje i vers 8, der blev 
ny: indgyder mod, så den, der er 
bange for hån og for stening, tør gøre 
i dag, hvad der evigt gir mening. 
Open Doors havde opfordret os, der 
står sammen med de forfulgte kristne 
og beder for dem, at tegne et kors på 
vores håndled Langfredag. Det var en 

stærk 
følelse, at 
gøre det. 
Jeg ken-
der for-
fulgte 
kristne 
både i 
andre 
lande og i 
Danmark, 
særligt i 
asylcen-
trene, 
men også 
andre 
steder. 

Har også selv følt mig forfulgt! 

Jeg sætter hver søndag, hvor jeg er i 
en kirke med lysglobe, et tændt lys i 
den og beder: ”Herre vær nær hos 
dem, der er forfulgte for din skyld”. 

Stefanus bad for dem, der stenede 
ham: forlad dem. Jesus bad for dem, 
der korsfæstede ham: forlad dem. 

En dag, jeg var bisidder for en flygt-
ning i Udlændingestyrelsen, sagde 
han som sit vidnesbyrd: Jesus har 
sagt vi skal bede for vores fjender. 
Før jeg blev kristen, ønskede jeg bare 
hævn for det, der var gjort af ondt 
mod mig. 

At arbejde i Social og Sundhedssekto-
ren som kristen kan være en stærk 

udfordring. Jeg hørte fornylig, at en 
kristen havde henvendt sig til sin le-
der, fordi hun syntes, de svigtede pa-
tienterne og fik som svar: det er kun, 
fordi du er kristen, du har den samvit-
tighed! 

Har vi som kristne en samvittighed 
som ikke kristne ikke har? Tænk lidt 
over det! Tænk også på, hvad det kan 
komme til at betyde, hvis der ikke er 
kristne på din arbejdsplads eller der, 
hvor du mødes med andre. 

”I er mine vidner” sagde Jesus og I 
Johs 20:21, vores missionsbefaling i 
KriSoS: ”som Faderen har sendt mig, 
sender jeg jer. 

Lav mig en Helligdom er vores motto 
for 2021 – vi er kaldet til at være 
kristne i vores daglige liv. 

Er du/jeg vores kald bevidst? Jeg har 
måttet tage mit op efter salmen: hvad 
er det, at møde den opstandne Mester 
i live igen!  Hvad er det….? 

Kærlig hilsen Inga 
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Lys, salt og vidne….. 

v/Inga Helver 

Jesus har givet os mandat til at være 
lys og salt i Bjergprædiken Mattæus 
5:13-14. ” I er”, siger han, ”jordens 
salt og verdens lys”. 

Jeg har lige deltaget i Saline kursus 
online fra Filippinerne. Det handler om 
at være lys og salt og vidner på ar-
bejdspladsen. På dette kursus talt ind i 
vores sammenhæng i (social- og) 
sundhedssektoren. 

Det var en stor glæde, at så mange 
deltog i Local Houses of Prayer-
seminaret 24. april . Et af spørgsmåle-
ne lød: prøv at forestille dig, hvordan 
din by – din arbejdsplads ville blive, 
hvis Guds rige bryder igennem. 

Jesus gav os Missionsbefaling: gå hen 
og gør mennesker til disciple - i hele 
verden – det gælder stadig! 
Det gælder i vores hverdag. Hvis ikke 
vores tro har betydning i hverdagen er 
den jo ikke noget værd. Skab mig en 
helligdom er årets motto i KriSoS/
HCFI. I dit hjerte - i dit hjem – på din 
arbejdsplads. 

Lys og salt. I Saline kurset blev jeg 
klar over, at der står godt nok og, men 
der kunne også stå eller. 

Hvad er forskellen på lys og salt? Jeg 
har aldrig tænkt på det på den måde 
før, - at der er forskel. Er så vant til at 
tænke, at det hænger sammen med at 
vidne. At være kristen! 

Lys eller salt. Stearinlyset og saltbøs- 

sen på mit bord er to forskellige ting. 
Bruges helt forskelligt til forskellige 
ting. 

Jeg er lige flyttet til et andet hus og 
der var brug for nogle ændringer, 
hvortil der skulle bruges redskaber. 

Hvis jeg skal slå et søm i, er det ikke 
godt nok at have en skruetrækker. 
Rette redskaber til opgaverne - det er 
vigtigt. Derfor, er det også vigtigt, at 
vi dygtiggør os til at være kristne. Til 
at udfylde vores opgave. At gøre men-
nesker til disciple, men først må vi plø-
je og så, før der kan høstes, når Gud 
har givet vækst, og kornet er modent.  

I er mine vidner, siger Jesus. Vidne er 
at fortælle, hvad vi har set og hørt. 

I er jordens salt og verdens lys. Hvor-
når er jeg salt? Hvornår er jeg lys? 
Måske er det en tanke værd at finde 
ud af. 

Sandhed og ærlighed er også vigtige 
ord i Saline. Jeg tænker, hvis man ikke 
kan være både ærlig og kærlig, hvad 
skal jeg så vælge? Bibelen siger Sand-
heden tro i kærlighed.  

En af lægerne på Salinekurset fortalte, 
at en patient ikke ville tage medicin, 
men ønskede at dø. Det fik hende til at 
spørge: ”Hvis du dør i nat, hvor vil du 
så vågne i morgen?”  Det kunne pati-
enten ikke svare på, og lægen kunne 
dele sin tro og patienten inviterede 
Jesus ind i sit liv – nu vidende at våg-
ne op i Himlen efter døden.  
Hvornår var lægen salt og hvornår lys? 

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. 

12.-15. august 2021: Landsmøde i norsk KFH (Kristen Forening for Hel-
sepersonell) 

9. oktober: Inspirationsdag om bøn (Local Houses of Prayer) i Karls-
lunde Strandkirke (Lokale bedehuse, hedder det på dansk. Det er ikke byg-
ninger, men bede– og velsignelsesfællesskaber). 
Taler Anne de Leyser fra retrætestedet Ffald-y-brennin i Wales. 
Læs mere på hjemmeside og facebook, når vi kommer nærmere. Eller bed 
Inga holde dig underrettet (inga@krisos.dk). 

17. oktober 2021: SundhedsSektorSøndag. Læs på krisos.dk under 
”Det sker”. 
 
 
26.-29. maj 2022: Himmelske Dage i Roskilde 

Forside: Billede af programbladet, som er midtersider i dette blad. 

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 



 

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 bankkonto 
1551 - 0016204641 eller giro +01, 1620 4641. Skriv, at det er en ind-
meldelse, samt navn og adresse. 

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 auten�sk som kristen på sit arbejde 

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og 

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 15. oktober 2021. 
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 13. september 2021. 

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. 


