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Lederartikel
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Sekretær
Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv.,
2200 København N
T: 27 26 64 28, E: lilia.bredtoft@klf-dk.org

Studentersekretær
Ellen Mølgaard
Slesvigsgade 27, 2. th., 1762 København V
T: 23 64 17 21, E: student@klf-dk.org 
 
Missionssekretær
Lisbeth M. Thøstesen, Tulipanvej 4,  
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E: mission@klf-dk.org

International sekretær
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Suppleant
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Suppleant
Hans Paulli Jørgensen
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Forretningsfører
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”Serpens Aeneus” er medlemsblad for Kriste-
lig Lægeforening i Danmark. ”Serpens Aeneus” 
betyder ”Kobberslangen” og henviser til forenin-
gens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. 
april, 15. august og 15. december, deadline 1 
måned før.

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:  
Hans Paulli Jørgensen
Lupinvej 10, 2970 Hørsholm 
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Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. 
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Medlemskab
Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig for-
eningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en 
læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede 
medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. 
Studenter betaler 50 kr. årligt. 

Gaver
Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening 
er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A 
og § 12 stk. 3. 
 
Bank
Nordea reg. nr. 2102 
Kontonr. 0600 - 818 - 368.

Kristelig Lægeforening

Sommeren er, inden vi får set os om, snart forbi. 
Efteråret nærmer sig med årsmødet som et vig-
tigt punkt i kalenderen.

Temaet er i år LIVSKVALITET
Vi har været så heldige at få professor i etik og 
perinatologi John Wyatt fra London som hoved-
taler på mødet. 

Mødet afholdes i år 23.-25. september på Dan-
hostel i Svendborg.
Som noget særligt foregår der samtidigt med 
årsmødet en konference for nordiske og baltiske 
studenterledere.

Vi glæder os til at være sammen med vore nor-
diske og baltiske kolleger og vore danske stud.
med.er.

LIVSKVALITET er et emne, vi som læger dagligt 
konfronteres med i mødet med vore patienter. 
John Wyatt vil tale over så vigtige temaer som: 
Hvem er jeg, og hvad har formet mig?, Etiske di-
lemmaer ved livets begyndelse og livets afslut-
ning, Livskvalitet i forskellige faser af livet, Hvor-
dan kan vi som kristne påvirke samfundet i disse 
spørgsmål?, Hvad siger Bibelen? og Har kristne 
en særlig livskvalitet?

For en kristen er det livskvalitet, at Gud elsker os.

Uanset hvad der kan ramle ned over hovedet 
på os af ulykker, som gør, at vi kan komme til at 
tvivle på, om Gud virkelig elsker os, så står Jesu 
død for os som et pant og et sikkert tegn på, at 
ethvert menneske er elsket af Gud.

Alle andre forhold i vores liv kan pege i en anden 
retning. Det ændrer dog ikke ved den kendsger-
ning, som for evigt blev afdækket, da Guds søn 
døde for vores skyld, at vi trods al modgang, li-
delse og manglende livskvalitet er elsket af Gud.

Kom og vær med! Giv dit besyv med! Bring for-
nyelse og inspiration ind i vor 114 år gamle for-
ening!

Til jer, der har børn med, vil der i år blive arran-
geret børnepasning, og selve tilmeldingsproces-
sen (se omtalen af denne andetsteds i bladet!) 
er gjort mere enkel med frist senest 4. septem-
ber 2011.

Vi håber på godt fremmøde.

Hans Paulli Jørgensen
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ÅrsberetningÅrsberetning

Årsberetning 2011

Siden sidste generalforsamling er et af vore 
medlemmer afgået ved døden: Else From Pe-
dersen. Æret være hendes minde.

Medlemmer
Foreningen har 165 kontingentbetalende med-
lemmer, 20 kontingentfrie medlemmer og 48 
associerede studenter. Tallene er stort set uæn-
drede fra tidligere år. Denne situation er i vir-
keligheden foreningens største udfordring. 
Hvordan får vi fat i nye medlemmer? Hvordan 
fastholder vi kontakten til studenterne, også ef-
ter de har fået deres eksamen? Hvordan sikrer vi 
generationsskiftet?

Bestyrelse
Bestyrelsen har i det forløbne år udover under-
tegnede bestået af Preben Bredesgaard som 
næstformand, Mark McCullagh som kasserer, 
Ellen Mølgaard som studentersekretær og Lilia 
Bredtoft som sekretær. Kristian Kristensen har 
været international sekretær og webmaster for 
hjemmesiden og Lisbeth M. Thøstesen har været 
missionsekretær. Herudover har de to supplean-
ter Hans Paulli Jørgensen og Andreas Munk del-
taget i bestyrelsesmøderne, hvoraf der har væ-
ret holdt i alt fire. 

Vedtægtsændringer
Mark McCullagh er egentlig ikke på valg i år, men 
har af personlige grunde meddelt, at han efter 
dette årsmøde ønsker både at træde tilbage som 

kasserer og også at nedlægge sit mandat i be-
styrelsen. Da vi ved, at det kan være vanskeligt 
at få den arbejdsmæssigt tunge kassererpost be-
sat, foreslås at der i vedtægterne åbnes mulig-
hed for, at bestyrelsen kan vælge en kasserer 
uden for dens egen kreds. Det vil gøre det nem-
mere at rekruttere medlemmer til bestyrelsen - 
specielt unge, som kunne være betænkelige ved 
at påtage sig kassererarbejdet. 

Vi håber, at generalforsamlingen godkender for-
slaget og har allerede tilsagn fra tidligere kasse-
rer Karen Nielsen om, at hun i så fald vil påta-
ge sig jobbet. 

På sidste års generalforsamling blev den gæl-
dende praksis - at medicinske studenter kan bli-
ve associerede medlemmer - indskrevet i ved-
tægterne. 

For at knytte studenterne endnu stærkere til for-
eningen foreslår bestyrelsen nu, at studenterne 
gøres til fuldgyldige medlemmer med stemme-
ret og valgbarhed til bestyrelsen. I den forbindel-
se foreslås endvidere, at studenterkontingentet 
øges fra 50 kr. til 100 kr. om året. 
Vi tror, at vi ved at give studenterne de fulde 
medlemsrettigheder også giver dem et stør-
re engagement og ansvar for foreningen. Det 
kan være en af måderne til at sikre generati-
onsskiftet og Kristelig Lægeforenings overlevel-
se i fremtiden.

Opfølgning på årsmødet 2010
På sidste årsmøde blev der fremsat ønske om 
en liste over ressource-personer, som man kan 
henvende sig til, hvis man mangler en taler eller 
hjælp i en konkret situation. Listen er udarbejdet 
og kan ses på hjemmesiden.

Missionssekretæren er som foreslået i færd med 
at udarbejde en oversigt over tidligere og nuvæ-
rende missionærer. Også denne liste påtænkes 
lagt på hjemmesiden.

Ellen Mølgaard og Lilia Bredtoft har deltaget i Ju-
nior Doctors Conference i England og har her-
fra hjembragt inspiration til arbejdet blandt yng-
re læger. 

Møder
Årsmødet 2010 var dels af hensyn til bedre fa-
ciliteter og bedre betjening, dels af økonomiske 
grunde flyttet til Danhostel i Vejle, hvilket viste 
sig at være særdeles velegnet sted. Temaet var 
”Liv og død i lægehænder”. Det blev på forbil-
ledlig vis belyst af ICMDAs regionalsekretær for 
Eurasien James Tomlinson fra Birmingham i Eng-
land samt tidligere folketingsmedlem for Kriste-
ligt Folkeparti/Kristendemokraterne og tidligere 
formand for Folketingets Socialudvalg Tove Vi-
debæk. 
Gudstjenesten søndag formiddag var erstattet 
af en bilbeltime holdt af James Tomlinson under 
overskriften ”Liv og død i Guds hænder”, og vur-
deringen var, at det fungerede fint. 
Af nye sociale tiltag var bl.a. en gåtur i Vejle Ådal 
lørdag over middag. Vi havde et godt årsmøde 
med en god opbakning.

Vintermødet i Rungsted og forårsmødet i Århus 
havde begge overskriften ”Livskvalitet. Patien-
tens eller lægens? Hvordan vurdere livskvalitet 

hos et andet menneske? Skal nedsat livskvalitet 
føre til ophør af behandling?”. Der blev her le-
veret vægtige bidrag af Ellen Mølgaard, Andre-
as Munk og Knud Aage Møller, og der var efter-
følgende gode diskussioner. Vi kunne samtidig 
glæde os over, at der ved begge møder var stør-
re deltagelse end sidste år og at også flere både 
studenter og yngre læger deltog. 

Økonomi
De sidste to år har foreningen kørt med under-
skud på knap 30.000 kr. Vi kan nu konstatere, 
at vi kommer ud af 2010 med et reelt overskud 
på ca. 10.000 kr. Dette skyldes først og frem-
mest et mindre underskud på årsmødet – dels på 
grund af en lavere pris på Danhostel i Vejle end 
på Brandbjerg Højskole – dels på grund af delta-
gerbetaling fra bestyrelsen samt en mindre be-
taling fra studenterne. 
Deltagerbetalingen har tidligere været præcis 
det samme beløb, som foreningen har skullet 
betale til opholdsstedet; men fra og med 2011 
vil de, der bor på enkelt- og dobbeltværelser 
(formodentligt foreningens mest velbeslåede 
medlemmer), skulle betale lidt ekstra til dæk-
ning af årsmødets øvrige omkostninger. 
For at lette kassereren vil der ligeledes fra i år 
være færre priskategorier, og der skal ligesom 
alle andre steder betales ved tilmeldingen.

Europarådets resolution om  
sundhedspersoners samvittighedsfrihed
Vi har i bestyrelsen med tilfredshed bemær-
ket, at Europarådet den 7. oktober 2010 vedtog 
en resolution, der fastslår, at ingen sundheds-
person må tvinges, dømmes eller diskrimineres 
på nogen måde på baggrund af en vægring ved 
af samvittighedsgrunde at medvirke ved abor-
ter eller eutanasi. Resolutionen kan ses på vo-
res hjemmeside og sikrer alt sundhedsperso-

Hans Holmsgaard, formand
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Årsberetning Årsmøde 2011

nales ret til at følge deres samvittighed i disse 
spørgsmål. Hvis nogen oplever, at disse rettighe-
der krænkes, vil vi gerne vide det. Vi vil så tage 
sagen op og arbejde for, at Europarådets vedta-
gelse bliver ført ud i livet.

Presse
I efteråret 2010 udarbejdede bestyrelsen et de-
batindlæg om retten til at bære religiøse sym-
boler. Indlægget blev bragt i Ugeskriftet den 3. 
januar 2011 og var en reaktion på sundhedsmi-
nister Bertel Harders udmelding om, at patienter 
i yderste konsekvens kan bruge det frie sygehus-
valg til at fravælge personale, som bærer mus-
limsk tørklæde. 

Som kristne læger er vi lodret uenige i dette 
synspunkt. Når der ses bort fra, at der på enkelte 
afdelinger af hygiejniske grunde kan være særli-
ge beklædningsregler, så må enhver have ret til 
at bære de religiøse symboler, man ønsker. Det 
gælder den kristne sygeplejerskes kors og den 
muslimskes tørklæde. 
Både kristne og muslimer må have ret til at vise, 
hvad vi tror på. Sundhedspersonale skal vurde-
res ud fra deres faglige kvalifikationer, og ingen 
skal kunne diskrimineres på grund af deres tro – 
jævnfør Europarådets resolution. Indlægget før-
te til en god diskussion både i og udenfor Uge-
skriftet. 

Lige før jul 2010 var et af vore bestyrelsesmed-
lemmer Ellen Mølgaard på forsiden af Politikken i 
sagen om et alternativt sundhedshus til behand-
ling af afviste asylansøgere, der lever under jor-
den. Ellen citeres for følgende flotte udtalelse: 
”Det er menneskers liv, det her handler om, uan-
set om de så lever illegalt eller ikke. Hvis det var 
ulovligt, ville jeg gøre det alligevel, for jeg me-
ner, at lægeløftets forpligtelser er uafhængige af 
lovgivningen”.

I maj 2011 var et af vore medlemmer i Århus Al-
lan Axelsen på forsiden af Dagens Medicin, i Kri-
steligt Dagblad samt i TV Avisen, hvor han stod 
frem og sagde, at han tilbyder at bede en bøn 
sammen med de patienter, som har ”ondt i li-
vet”. Allan Axelsens synspunkt er, at når vi som 
kristne tror, at bøn kan hjælpe, så bør vi også til-
byde det til de af vore patienter, der ønsker det. 

Samtidig er han dog forsigtig med ikke at presse 
noget ned over nogen. Han oplyser endvidere, 
at hans patienter er glade for tilbudet, og han vil 
gerne bidrage til at få kristendommen ind i det 
offentlige rum.

Hatten af for alle de kolleger, der står frem og 
fortæller, hvad deres kristne tro betyder for dem. 
Lad os stimulere og opmuntre hinanden til at 
gøre ligeså!

Årsmødet 2011
Da årsmødet i år også er nordisk møde og leder-
træningsseminar for studenterledere fra både 
Norden og Baltikum, har det været nødvendigt 
at flytte det til et større sted. Det blev til Dan-
hostel i Svendborg, hvor der er plads og facili-
teter nok. 

Et planlægningsudvalg bestående af Andreas 
Hoff, Sanna-Maria Gadsbøll, Christoffer Nissen, 
Mark McCullagh, Lilia Bredtoft og Ellen Mølgaard 
er kommet med mange gode ideer til at friske 
årsmødet op. Resultatet kan ses i programmet!

Hermed en kraftig opfordring til at være med 
til en spændende weekend sammen med krist-
ne kolleger fra både indland og udland. Lad dig 
inspirere og deltag i debatten om foreningens 
fremtid. Vel mødt!

Årsmøde 2011
Tema:  Livskvalitet
Tid:  Fredag, den 23. september 
 til søndag, den 25. september
Sted:  Svendborg Danhostel og Kursuscenter,  
 Vestergade 45, 5700 Svendborg

Fredag, den 23. september
18.00 Aftensmad
19.30 Velkomst inklusive icebreaker 

Professor of Ethics and Perinatology at University College London  
John Wyatt: ”Hvem er jeg, og hvad har formet mig?”

 Lovsang
 Kaffe

Lørdag, den 24. september
08.00 Morgenmad
08.45 John Wyatt: ”Etiske dilemmaer ved livets begyndelse og livets afslutning”
09.45 Pause
10.00 Generalforsamling, se indkaldelse side 8
12.00 Frokost
13.30 Eftermiddags chillllll
16.00 Kaffe
17.00 John Wyatt: ”Livskvalitet i forskellige faser af livet. 

 Hvordan kan vi forbedre livskvaliteten for vore patienter?  
 Hvordan kan vi som kristne påvirke samfundet i disse spørgsmål?”

18.30 Party´s on!

Søndag, den 25. september
08.00 Morgenmad
09.00 Forbøn for mission
10.00 John Wyatt: ”Hvad siger Bibelen? Har kristne en særlig livskvalitet?”
12.00 Frokost
13.00 Afslutning og på gensyn

Samtidig med årsmødet afholdes konference for nordiske og baltiske studenterledere.
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Tilmelding til årsmødetGeneralforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforeninglørdag, 24. september 2011 kl. 10.00 på  Svendborg Danhostel og Kursuscenter, Vestergade 45, 5700 SvendborgDagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse.3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2010 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2012. 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: § 1, stk. 2: Organisationen er en sammenslutning af kristne læger og medicinstude-rende. Dens formål er at styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus og fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning, blandt deres kolleger og i hele deres virkekreds, samt – som en særlig opgave – at virke for og yde støtte til lægemission. § 2, stk. 1: Enhver læge og medicinstuderende, som tilslutter sig organisationens formål, 

kan blive medlem af organisationen.
 § 2, stk. 2: Udgår.

(Medicinske studenter, som kan tilslutte sig organisationens formål, kan blive associerede 
medlemmer. De kan deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.) § 6, stk. 2: Bestyrelsen består af formanden og 4 medlemmer. Bestyrelsen kan herud-over uden for sin midte vælge en kasserer, der kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Desuden er valgt 2 suppleanter.

 § 6, stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, dog kan 
man - jævnfør stk. 2 - vælge et foreningsmedlem uden for bestyrelsen til kasserer. 
Organisationen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening.5. Valg af formand (Punktet udgår i år).

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  Preben Bredesgaard og Ellen Mølgaard er villige til genvalg. Mark McCullagh ønsker at udtræde, og der skal vælges et nyt medlem for en etårig periode.7. Valg af bestyrelsessuppleant: Andreas Munk er villig til genvalg.8. Valg af revisor.

9. Fastsættelse af kontingent for 2012.
10. Eventuelt.

Priser pr. voksen:
Enkeltværelse 

Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  2.400 kr. 
Lørdag kl.10.00 - søndag kl. 13.00 1.600 kr.

Dobbeltværelse   
Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  2.000 kr. 
Lørdag kl.10.00 - søndag kl. 13.00 1.400 kr.

4-sengsværelse  
Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  1.550 kr. 
Lørdag kl.10.00 - søndag kl. 13.00 1.600 kr.

Uden overnatning 
Lørdag kl.10.00 - 22.00 550 kr.

Priser pr. barn 3-12 år:
4-sengsværelse 

Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  800 kr.

Priser for medicinstuderende:
4-sengsværelse 

Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  500 kr. 

Priserne inkluderer håndklæder/sengelinned, fuld forplejning i anførte tidsrum samt et deltagelsesgebyr.

OBS! 
I år foregår tilmelding ved betaling, d.v.s. man er først tilmeldt, når betaling er registreret!

Betaling ønskes fortrinsvis via netbank - reg.nr. 2102, konto nr. 0600 818 368 - men check 
modtages også. Betaler man via netbank, er det derfor MEGET VIGTIGT, at navnet på indbetaler 
fremgår, og husk der er begrænset plads i tekstfeltet. Skriv derfor først navn og evt. titel bagefter 
( f.eks: A. Andersen, speciallæge). Send også gerne en mail til mig med indbetalingsdato. Så kan 
jeg også sende en bekræftende mail retur. Kvitteringer for indbetaling udleveres til årsmødet ved 
forespørgsel.

SIDSTE FRIST FOR INDBETALING ER SØNDAG D. 4. SEPTEMBER

Man er mere end velkommen til at medbringe børn! Der vil blive arrangeret børnepasning, så alle 
kan deltage mest muligt i møderne.  
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. Med ønsker om en god sommer til 
alle og godt fremmøde til årsmødet.

Mark McCullagh, Søndergårds Alle 41, 3.th., 2760 Måløv. 
mobil: 2894 7834 - mail: sekretariat@klf-dk.org



S e r p e n S  A e n e u S10 02.11 11

Talk 1 -  Personal experiences 
I have been asked to talk about my personal and 
professional experiences including clinical, aca-
demic, ethical and Christian perspectives. 

Talk 2 – Matters of Life and Death
How have medical and technical advances con-
tributed to ethical dilemmas at the beginning 
and end of life?  What are the underlying social, 
philosophical and spiritual forces which under-
ly these dilemmas?  How does authentic Chris-
tian and biblical thinking apply to these mod-
ern ethical challenges and how can we respond 
practically?

Talk 3 - Quality of Life 
How is the concept of Quality of Life used in 
modern medical practice?  What are the bene-

fits and risks of this way of thinking?  How does 
Christian thinking about quality of life differ from 
secular concepts?  How can we improve the 
Quality of Life of our patients and how can we 
promote Christian thinking on this topic in our 
society? 

Talk 4 – Quality of life: biblical responses
We will look at several biblical themes, includ-
ing the biblical understanding of human beings 
created in God’s image, the nature of the person 
revealed in the Trinity and the biblical concept of 
the integrated person – physical, psychological, 
relational and spiritual.  How do these themes 
impact on our understanding of Quality of Life, 
how should they affect our practice of medicine 
and how can we communicate these ideas to 
our colleagues and our patients?

Foredragsholder

JOHN WYATT
John Wyatt has practised as a clinical academic neonatologist at Univer-
sity College London for 25 years.  For a number of years he led a multi-
disciplinary research team investigating the mechanisms and preven-
tion of brain damage in newborn infants.  He has also been actively 
involved in teaching and undertaking research on ethical issues at the 
beginning and end of life. He has been actively involved in the UK Chris-
tian Medical Fellowship for many years and is currently Chairman of the 
Ethics Study Group.  His married with three adult sons and the family 
are members of All Souls Church in London.  John retired from his uni-
versity position in 2011 and is now focussing on writing and teaching.  
His book Matters of Life and Death is published by InterVarsity Press UK.

KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, 
Odense og København i form af studentergrup-
pen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interes-
seret i at få besøg af medlemmer af KLF, som 
har noget, de gerne vil dele med de studerende.
De respektive grupper mødes typisk ugentligt el-
ler hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspis-
ning eller samvær.

Foreløbig kalender for efteråret 2011:

Århus:
Hold øje med opslag på studiet.

Odense:
Samling hver tirsdag i ulige uger kl.19.30.

København:
Hver tirsdag kl. 16.00 
Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. 

Mandag 26. september kl. 16.00-20.00 
Foster- og neonataletikkonference i Lundsgaard 
auditoriet på Panum med indlæg af bl.a. John 
Wyatt og Charlotte Wilken-Jensen.

Torsdag 27. oktober kl. 16.30 
Nicolaj Wibe Nielsen fra Jobmission holder et 
oplæg for kommende sundhedsprofessionel-
le om mulighederne for at bruge ens professi-
on til at komme ind i lande, hvor kristen missi-
on er forbudt.

Fredag 17. december kl. 18:00 
Julefrokost bofællesskabet på Refsnæsgade 41, 
3. sal, Nørrebro.

For yderligere information om KM,
arrangementer, mødesteder osv. :
kontakt: kristnemedicinere@gmail.com

Århus: Majken Bisgaard Pedersen, 
majkenpedersen@gmail.com

Odense: Heidi Christensen, 
pactila@hotmail.com

København: Boje Kvorning Ehmsen,
bkehmsen@gmail.com, T: 3026 5553.
 
 

Studenterne InFO

Studenterne
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Jeg sidder på min veranda og nyder den kølige 
vind (som holder myggene væk) og den dise-
de sol.  I dag er byen indhyllet i en lavthængen-
de drømmeagtig sky, der udvisker konturerne og 
næsten får en til at glemme, at man bor i isfjel-
denes land og normalt kan se havet 50 m fra 
udestuen med dets hvide istoppe og Diskoøen 
i det fjerne. 

Udsigten ændrer sig hver eneste dag, og isklod-
serne flyder forbi i forskelligt tempo. Hvis isbræ-
en inde fra indlandsisen lige har kælvet, og der 
er pålandsvind, så er havet pakket med tæt-
liggende isflager, og bådene kan stort set ikke 
komme frem. Ofte skifter vinden i løbet af nat-
ten, og næste dag ser man dybblåt hav, kun 
overstrøet med enkelte store langsomme isfjel-
de. Det er svært at blive træt af, og jeg er så hel-
dig at have et hus på første parket med helt fan-
tastisk udsigt.

Jeg er 4 måneder i Ilulissat i Vestgrønland, et 
stykke nord for polarcirklen, for at arbejde på 

det lokale sygehus. Ilulissat er den 3. største by 
i Grønland og er med sine godt 5000 indbygge-
re et ganske livligt samfund. I vintermånederne 
er der indendørssport i den store hal og biograf 
i kulturhuset, og om sommeren er orienterings-
løbsklubben og fodboldbanerne et stort hit. 

De fleste lokale, der bor her, er i besiddelse af 
hundeslæde, et kobbel hunde, en båd og selv-
følgelig et jagtgevær. Der er flere både parke-
ret langs vejene end biler! Går man ud i fjeldet, 
som omgiver byen, en almindelig tirsdag aften, 
vil der være familier derude med engangsgrill 
og tæpper. Forrige søndag så jeg endda et par 
børn, der badede i smeltevandssøerne, der dan-
nes på stenene -  en noget kold fornøjelse ku’ 
jeg forestille mig!

Dagene er lyse og lange – faktisk skinner solen 
jo 24 timer, så man skal lige huske at orientere 
sig med verdenshjørnerne for at kunne bedøm-
me klokkeslættet. Det er helt utroligt så megen 
energi det giver, både til os, som er her mid-

rejsebrev rejsebrev

lertidigt, og til grønlænderne selv. Der er aktivi-
tet i gaden til sent på aftenen, og alle vil gerne 
have maksimalt udbytte af lyset, og mit indtryk 
er, at mange grønlændere er ret sociale og ude-
elskende. Hvis man er på vandretur, skal man fx 
ikke bekymre sig om at få slået telt op, før mør-
ket falder på. Det giver en masse frihed, som jo 
til gengæld bliver noget indskrænket i  den mør-
ke tid, hvilket nok er årsagen til, at alle nyder so-
len så meget nu.

Arbejdet på sygehuset er en blanding af almen 
praksis med ambulatoriedage og en enkelt fast 
dag med elektiv kirurgi, hvilket mest vil sige dip-
pedutfjernelse og gynækologiske småindgreb og 
aborter. I sidste uge havde vi dog en akut ap-
pendicit. Vi har selvfølgelig også vagtfunktion og 
stuegang. 

rejsebrev fra Ellen Mølgaard, Ilulissat, Grønland

Vi er normeret med 5 læger, hvoraf en er ki-
rurg. Det er ganske pænt i forhold til indbygger-
tallet, og jeg må sige, at jeg er lidt overrasket 
over, hvor travlt her alligevel er .Det er vel så-
dan, fordi vi både har almen praksis, skadestue,  
medicinsk, obstetrisk og psykiatrisk afdeling på 
et sted.

Arbejdet er varierende og alsidigt. Når man som 
jeg ikke har så mange års erfaring, er der en stejl 
positiv indlæringskurve, hvilket er rigtigt spæn-
dende, især når man kommer fra et  mere smalt 
speciale som lungemedicin. Jeg får lært at tage 
røntgenbilleder, udføre småkirurgi, er fødselslæ-
ge og skal tage stilling til, hvornår patienter skal 
flyttes til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvis 
de viser tendens til at blive for dårlige til at kun-
ne håndteres hos os. 
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Det nostalgiske hjørne

Udover det rent faglige, som er interessant og 
lærerigt, så er der også en stor udfordring i kom-
munikation og uddannelse af patienten. Mange 
taler ikke så godt dansk, hvilket dog ikke er så 
stort et problem, fordi der hver dag er faste tolke 
til at hjælpe os. Rent sprogligt er det grønland-
ske sprog opbygget af beskrivende ord. Således 
hedder  rød noget i retning af ”den farve som 
blod har”. Jeg har et par gange oplevet at tro, 
at jeg spørger om et simpelt ja/nej spørgsmål, 
hvorefter der kommer en lang grønlandsk forkla-
ring, og når så tolken oversætter, er det stort set 
blot et ja eller et nej - lidt forvirrende. 

Det, som er en større udfordring, er, at mange 
grønlændere har en hel anden kropsopfattel-
se og symptomforståelse end jeg selv. Det skal 
man lige vænne sig til, og det gør det nogle gan-
ge svært at vurdere en patient over telefonen. 
Der er heller ikke helt samme opfattelse af år-
sag og virkning, som den man finder i Danmark. 
Man må som læge huske at tage hensyn til den 
anderledes kultur, hvilket gør arbejdet lidt mere 

langsommeligt, men det er jo også en del af det, 
der er sjovt, ved at være her.

Arbejdsmiljøet er godt, og mine lægekollega-
er såvel som andet  personale er virkelig søde. 
Jeg er blevet inviteret på besøg af laboranten i 
hendes hytte, der ligger i Bredebugten lidt nord 
for Ilulissat. Hvis der er fødselsdage eller lignen-
de, bliver alle inviteret med til kaffemik, som er 
masser af sort kaffe, kæmpe kagebord og grøn-
landske specialiteter.

Nu er disen næsten lettet, og isbjergene nede i 
bugten toner ligeså langsomt frem. Mens himlen 
stadig står i gråtoner, lyser alt det hvide op og 
giver smuk kontrast. Jeg må have snøret støvler-
ne og ud at vandre en lille tur, nyde udsigten og 
måske skimte en hval ude i isfjorden.

Jeg har vedhæftet et par billeder af sygehuset, 
der nok er det smukkest placerede, jeg nogen 
sinde har set, af byen og naturen omkring.

rejsebrev

Tanker om  
Kristelig lægeforening  
1922

Læge Arne Johansen skriver:
”Kristelig Lægeforening har i de forløbne Aar 
koncentreret sit Arbejde om to gode Opgaver, 
den ene at knytte danske kristne Læger (og Me-
dicinere) til hinanden gennem Udveksling af 
Tanker og Erfaringer, den anden at virke for Læ-
gemission.

Foreningens Indsats i Fremtiden maa i Hovedli-
nierne søge samme Formaal. I de sidste Aar har 
Kristelig Lægeforenings Liv været stillestaaende, 
og hvad der kan ventes af Udviklingen og Frem-
gang kan vist ingen forudsige.

Det er mit Ønske, at den yngre Generation i hø-
jere Grad end hidtil maa søge Kristelig Læge-
forening og præge dens Liv, og jeg tror kun, at 
dette kan lykkes, hvis Foreningens Ledere og to-
neangivende formaar at give Kristelig Lægefor-

ening et saadant Præg af Rummelighed og gøre 
sine Rammer store nok til, at enhver ung med 
alvorlige og forstandige Tanker ikke blot kom-
mer til Orde, men faa Fornemmelsen af, at man 
gerne vil 
høre ham.

Paa denne Maade mener jeg, at baade den æl-
dre og den yngre Generation i Kristelig Læge-
forening kan yde hinanden den bedste Hjælp i 
mange Vanskeligheder og Problemer, som mø-
der os alle i vor Lægegerning.”

Opfordringen til yngre læger og medicinere om 
at deltage aktivt i ledelsen af Kristelig Lægefor-
ening er stadig højaktuel her i 2011, og ”vi gam-
le” vil glæde os til jeres fornyende indsats til 
gavn for foreningens liv og virke.

Preben Bredesgaard 2011 
Næstformand i KLF
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Amparo
– et trygt værn mod livets farer

Amparo er et hjem for gravide teenage-piger i 
storbyen Bogotá i Colombia. Selvom byen i kraft 
af sin beliggenhed i Andesbjergene har som slo-
gan ”2.600 m nærmere himmelen”, er dette 
langt fra tilfældet for mange af byens beboere, 
for hvem der hersker fattigdom og elendighed, 
og mange mennesker lever under kummerlige 
boligforhold. 

En sådan fattigdom fører ofte til vold, røveri og 
narkotikaproblemer, og Bogotá er ingen undta-
gelse.

Midt i denne håbløshed har en dansk familie i 
15 år levet og arbejdet blandt den måske mest 
udsatte gruppe af fattige: Piger, som i en meget 
ung alder er blevet gravide. Historierne er man-
ge, og rækker fra stedfarens voldtægt til narko-
baronens forkastelse som følge af graviditet. 

Nogle piger kommer fra ”normale” hjem, men 
er blevet presset ud på gaden på grund af plads-
problemer eller problemer med forældrene. 
Fælles for dem er dog, at de ønsker at føde de-
res børn, men har meget ringe muligheder for at 
lykkes med det.

et projekt i Colombia

I Amparo tilbydes pigerne trygge kår. Hjemmet 
har til formål, at lære pigerne grundlæggende hy-
gieiniske færdigheder, at drage omsorg for de-
res børn, at forsørge sig selv og deres barn samt 
at give pigerne et trygt kristent livsfundament. 
Til denne opgave er der tilknyttet forskelligt fag-
personale, såsom sygeplejersker, socialrådgivere, 
samt psykologer.

Den danske familie Hammershøj er fornylig vendt 
tilbage til Danmark, men har over en toårig peri-
ode gradvis overdraget ansvaret for hjemmet til 

en solid og dedikeret colombiansk medarbejder-
stab. Således er det sikret, at arbejdet fortsat vil 
kunne tjene gravide piger i Bogota.

Amparo betyder ”tilflugtssted”, et trygt værn 
mod livets farer. Du kan læse mere på www.
amparo.dk

Kristelig Lægeforening har bevilget 10.000 kr. til 
Amparo.

et projekt i Colombia
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Andagt

En af mine venner så engang et skilt med oven-
nævnte påskrift.

I dette vidunderlige og herlige liv kan man ind-
imellem finde sig selv stående i uoverskuelige 
problemer til op over begge ører. Mennesker 
kan volde hinanden meget ondt, og uforudsete 
problemer kan få os til at vakle.

Da er det godt og trygt at have et sted at afle-
vere alt det tunge: al min synd og skyld og alle 
mine bekymringer. Der er i princippet rigeligt at 
bekymre sig om, men rent faktisk har Gud frita-
get os fra at skulle bekymre os. Den side af sa-
gen skal Han nok tage sig af.

Han har frikøbt os fra bekymringernes tunge åg, 
for at vi i stedet kan koncentrere os om bøn og 

Bekymringer... 

arbejde, om at være et vidne for Ham i ord og 
handling og om blot at hvile ud i Hans nærvær, 
når vi trænger til det.

Apostlen Peter skriver: ”Kast al jeres bekymring 
på Ham, for Han har omsorg for jer.” (1. Pet. 
5,7). Som jeg hørte én sige: ”Hemmeligheden 
bag ved at kaste er at give slip”. Hvis vi stadig 
insisterer på at klynge os til vores bekymringer, 
har vi jo reelt ikke kastet dem på Jesus.

Gud er altid tilgængelig, Han er aldrig bortrejst 
eller optaget af møder og konferencer. Han ven-
ter på os, og Han er parat til at tage imod al vo-
res synd og skyld og alle vore problemer og be-
kymringer. Hos Ham kan vi få lov at hvile ud. Så 
lad os øve os i at tage Ham på ordet, når Han be-
der om at få vores bekymringer!

Godmorgen, det er Gud

Jeg tager mig af dine bekymringer i dag.Jeg får ikke brug for din hjælp.Ha’ en god dag!

Kærlig hilsen Gud

Himlen i mine fodsåler
– en bønnebog

Bønnebogen er skrevet i et ligefremt hverdags-
sprog af kyndige teologer; det bærer teksterne 
et stærkt præg af.

Bønnerne ligger fjernt fra det traditionelle bøn-
nesprog. De er klinisk rensede for klicheer og 
fromme floskler, derved bliver de let meget 
intellektuelle:mere en teologisk præstation - fra 
hjernen end en åndelig samtale med Gud - fra 
hjertet.

Forfatterne mener - ”at dagligdagssproget gør 
bønnen mere erfaringsnær og ligefrem, man 
fornemmer, at Gud faktisk er indenfor hørevid-
de”.

Mange af bønnerne er da tankevækkende og 
værd at fordybe sig i - men efter min mening 
ikke til dagligt andagtsbrug.

En enkelt bøn - en af de bedre:
”Herre,
luk mig ind i stilheden for dit ansigt bare for en 
kort stund.
Luk alt det ude der tynger mit sind og ødelæg-
ger min fred.
Gør mig stille, så jeg kan høre hvad du vil sige 
til mig.
Tal til mig Herre og lad mig mærke din nærhed,
så jeg kan gå styrket ud til opgaver og arbejde,
til sorger og glæder, og til det som du vil bru-
ge mig til”.

Referent Preben Bredesgaard

Preben Bredesgaard Lisbeth Thøstesen

Boganmeldelse
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Kommende arrangementer:

Fredag-søndag 23.-25. september 2011

Kristelig Lægeforenings årsmøde
Sted:  Danhostel, Svendborg
Tema:  Livskvalitet
Taler:  Professor i etik og perinatologi John Wyatt, London

Se KLF’s hjemmeside: klf-dk.org
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