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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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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 de nævnte Inga og Inger findes på næstsidste side i bla-
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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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En senere biskop i Ribe (i 1920’er-
ne), Oluf K. P. Olesen havde, mens 
han var præst i Horsens, en stor op-
levelse som sjælesørger. En sygeple-
jerske kaldte ham til en døende 
mand. Manden var ikke interesseret i 
tro, og han vendte ryggen til præ-
sten. Præsten fik lov at synge en 
salme ”hvis det kunne more ham”. 

I salmebogen manglede dog den 
side, hvor den salme præsten ville 
synge, skulle stå. Så han sagde til 
Gud: Nu synger jeg den salme, jeg 
slår op på! Forskrækket så han, at 
det var ”Gud efter dig jeg længes”. 
Gik det an? Ja, nu havde Gud og han 
jo en aftale. 

Da han begyndte at synge, fattede 
den syge interesse og vendte sig, 

greb undervejs præstens hånd og 
græd ved det fjerde vers.  

Den salme havde hans mor sunget 
for sine drenge og bedt dem aldrig 
glemme. Men det havde han gjort – 
glemt både salmen og Gud, som 
den talte om. Han undrede sig over, 
hvordan præsten havde valgt den 
og var dybt berørt. 

Manden døde kort efter. 

Salmen er fra 1589 og lyder bl.a.: 
Gud Fader, som mig skabte: Tæl ej 
mig blandt fortabte. Mit håb er sat 
til dig. Guds Søn, som mig forløste 
din hjælp mig altid trøste. Styrk 
det, du har begyndt i mig. 

Hans mors salme. 
Vi kan ikke, som præsten herunder, synge en salme uopfordret for en patient/
klient/bruger. Men vi kan bede Gud lede os i vores hverdag. Han kender dem, 
som vi omgås og kender veje til hjerterne 
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 I det femtende århundrede, i en lille 
landsby nær Nürnberg, boede en 
familie med atten børn. Atten! 

Faren arbejdede 18 timer i døgnet 
for at skaffe mad på bordet til de 
mange børn. 

På trods af deres tilsyneladende håb-
løse tilstand havde to af de ældre 
børn, Albrecht og Albert, 
en drøm. De ønskede 
begge at forfølge deres 
talent for kunst, men de 
vidste, at deres far aldrig 
ville være økonomisk i 
stand til at sende nogen 
af dem til Nürnberg for 
at studere på kunstaka-
demiet. 

De to drenge indgik der-
for en pagt. De kastede 
en mønt. Taberen skulle 
gå ned i de nærliggende 
miner og med sin indtje-
ning støtte den anden 
bror, mens han uddannede sig på 
kunstakademiet. Derefter skulle den 
vindende bror, støtte den første bror 
på akademiet, enten med salg af 
hans kunst eller om nødvendigt også 
ved at arbejde i minerne. 

Albrecht Durer vandt og tog til Nürn-
berg. 

Albert arbejdede hårdt i de farlige  

miner og finansierede de næste fire 
år sin bror, hvis arbejde ved akade-
miet næsten var en øjeblikkelig for-
nemmelse og berømmelse. 

Nu var det blevet Albrechts tur til at 
støtte sin bror, men det hårde ar-
bejde i minerne havde ødelagt Al-
berts hænder så meget, at han al-

drig mere ville kunne hol-
de på en pensel og bruge 
sit kunstneriske talent. 

Han havde ofret sig for 
sin bror. 

For at hylde Albert for sit 
store offer, bad Albrecht 
Dürer sin bror om at 
samle sine misbrugte 
hænder til bøn, hvorefter 
han malede og forevigede 
dem. 

Denne smukke og ver-
densberømte hyldest til 
Albert kom til at hedde 
"Bedende hænder." 

Næste gang du ser en kopi af bille-
det, så tænk på, at Kristus også har 
ofret sig for dig, så du kan leve 
evigt - hvis du altså vil modtage 
Hans gave. 

"Størst kærlighed har den, der sæt-
ter sit liv til for sine venner."  
(Johannes evangeliet 15:13)  

Bedende hænder 

Som altid hårdt, men de takker Gud 
for livet og os for den hjælp, vi giver 
dem. 
KriSoS har valgt at hjælpe projektet 
som et outreach. Se referat fra gene-
ralforsamlingen på hjemmesiden på 
krisos.dk 
Det er muligt, at tegne et personligt 
sponsorat, og hjælpe et barn i skole 

for 130,- kr. pr. måned 
Følg evt. med på Facebook: Projekt 
HOPE Liberia. 
Indbetaling til Hope Liberia: https://
www.friendpay.org/?Pkey=1435 
MobilePay nummer: 66 34 99 
Husk CPR. nr. for skattefradrag 
(eller via KriSoS kontoen, hvis der 
skrives Liberia som kommentar) 

Hvordan går det i Projekt Hope i Liberia? v/Inga Helver 
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Lederen af KriSoS har ordet: 

Hvad har du gang i? 

Et spørgsmål vi ind imellem stiller til 
hinanden. Nu vil jeg prøve, at svare 
på: Hvad har KriSoS gang i?  
Kort sagt er vore tre søjler: Bøn, 
evangelisation og discipelskab, men 
hvordan? 

Bøn er den tykkeste søjle. Der bedes 
dagligt for Social- og Sundhedsperso-
nalet. For pati-
enter/klienter 
og pårørende. 
Frontline-
arbejderne…… 
Stafetten (vores 
månedlige be-
debrev) bedes 
af lokale grup-
per og enkelt-
personer. Vi har 
Facebookbøn 1. 
onsdag i måne-
den, hvor vi 
også bruger 
stafetten, og 1. 
tirsdag deltager 
vi i Global bøn 
og 4. tirsdag for 
Europa. Det er 
endvidere vores 
mål, at der be-
des og velsignes gennem Local Houses 
of Prayer for alle byer og arbejdsplad-
ser inden for Social- og Sundhedssek-
toren. 
 

KriSoS tilbyder undervisning på Zoom 
i Alpha og Saline kurser (kursus i re-
spektfuld deling af tro). Må det bære 
frugt, så mennesker bliver modige 
vidner – også på arbejde! Næste 
skridt: en Nordisk Saline Cafe, om 
spørgsmål i åndelig omsorg. 

En læge måtte fortælle sin patient, at 
han ikke kunne gøre mere for hende. 
Hendes svar var: Det, der har haft 
størst betydning for mig gennem livet 

og hjulpet mig, er min tro. Henvendt 
direkte til lægen, spørger hun ham: 
Hvad tror du på? Det spørgsmål blev 
for ham vejen til personlig tro på Jesus 
Kristus. 

Tør vi stille direkte spørgsmål?  

Det er altid tilladt som personale, at 
svare på spørgsmål. Det kræver må-
ske lidt mod, at stille spørgsmål, men 

jeg tror på, at 
når vi lægger 
vores liv i Guds 
hænder og 
hver dag beder 
om Han vil vi-
se, hvem jeg i 
dag kan velsig-
ne med Hans 
kærlighed, så 
vil Han vise 
mig det og 
lægge det til 
rette.  
 
Når man får et 
spørgsmål, 
begynder man 
at tænke. Man 
vil gerne kun-
ne svare……….. 

Hvad har du gang i…..? 

 

Vær med i bønnen fra Mattæus 9.38 
evt. kl. 9.38 hver dag: ”Herre send 
arbejdere ud til din høst! Vær med 
dem du i dag sender i Social og Sund-
hedssektoren. Frivillige og ansatte. 
Amen” 
 

Guds fred og velsignelse. 

Kærlig hilsen Inga 
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Du er unik! 

Der var engang en mand, der havde 
to vandkrukker. Han satte dem fast 
på hver side af en stang, som han 
satte over skulderen hver morgen, 
når han gik ned til floden for at hente 
vand. 

Den ene krukke var hel og fin, mens 
den anden var krakeleret, så den kun 
var halvfuld, da manden nåede huset. 

En dag, da manden fyldte krukkerne 
ved floden, kunne den krakelerede 
vandkrukke ikke holde sig længere, 
den græd og sagde: ′′Jeg skammer 
mig så meget. Jeg gør et dårligt styk-
ke arbejde, fordi jeg er krakeleret. Du 
får kun halvdelen af det vand, du bur-
de. Jeg føler mig så mislykket." 

′′Jeg vidste ikke, at du følte sådan", 
svarede manden. ′′Men du er vigtig 
for mig og tjener mig på en god må-
de. Se godt efter på vej tilbage til 
huset." 

Da de var kommet tilbage til huset, 
spurgte manden krukken: ′′Lagde du 
mærke til alle de smukke blomster 
langs vejkanten?" ′′Ja", snøftede 
krukken. 

′′Lagde du mærke til, at de kun vok-
sede i den ene side af vejen? Ser du, 
jeg har altid vidst, at du er krakeleret. 
Derfor plantede jeg blomster i vejkan-
ten, som du har vandet hver eneste 
dag." 

′′Hvis du ikke havde været, som du 
var, ville jeg ikke kunne plukke blom-

ster hver eneste dag og sætte dem 
på bordet. Fordi du er, som du er, 
kunne både vejkanten og huset nyde 
denne blomsterpragt...." 

Jeg tror det er sådan det er.  

Hver af os er unikke, og Gud kan og 
vil bruge os, selv om vi har fejl og 
mangler... 

Skrevet af Bear Arne Rosland 

 

Mvh 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. 

9. oktober: Inspirationsdag om bøn (Local Houses of Prayer). 
Se midtersiderne i dette blad. 

17. oktober 2021: SundhedsSektorSøndag.  
Kl. 9.00 beder vi sammen bønnen SundhedsSektorSøndags-bønnen på Fa-
cebook—Inga Helver læser den op og vi andre kan bede med. 
Find bønnen på krisos.dk under ”Det sker”. På siden er bønnen i fuld længde, samt 
i to kortere versioner. Spørg gerne din kirke/præst om denne dag at bruge enten 
hele bønnen eller inspiration fra de kortere i sin forbøn/kirkebøn. 

5.–7. januar 2022: Prayerweek (europæisk bedeuge), der sendes på 
Zoom fra Wales. Kontakt Inga, hvis du vil have program og link til møderne. 
Forberedelse: Bøn i 40 dage med start 26. nov. i bedetrioer over hele Europa ud 
fra spørgsmålet: Hvad vil du gerne se, der sker i sundhedssektoren i Europa? 
KriSoS har fået Zoom, hvor vi kan mødes, så kontakt Inga, hvis du vil være med. 

26.-29. maj 2022: Himmelske Dage i Roskilde. 

Forside, s.3, s.4, bagside: Pxhere.com. Gratis fotos, dygtige fotografer. 

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 

11 



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 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. februar 2022. 
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 19. januar 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. 

I skal koncentrere jer om Gud og det, 

han vil have jer �l, og så sørger han for alt det andet. 

Ma�æus 6,33 i Bibelen 2020 


