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Lederartikel

Kristelig Lægeforening
- i international sammenhæng

Siden Kristelig Lægeforening blev stiftet for mere 
end et hundrede år siden, har internationale re-
lationer spillet en væsentlig rolle. Allerede i for-
eningens første vedtægter fra 1897 omtales ”at 
virke for Uddannelse, Udsendelse og Understøt-
telse af Lægemissionærer på passende Steder i 
Hedningelande, hvor dansk Mission drives”. 

Og man var aktiv fra starten. Frem til 1922 var 
hele 25 lægemissionærer blevet udsendt til Sy-
rien, Indien, Kina og Nigeria. Gennem det 20. år-
hundrede har Kristelig Lægeforening ydet støtte 
til talrige danske læger, der var udsendt som læ-
gemissionærer. 

I de senere år har lægemission fået en lidt an-
den karakter end førhen. Den ”gammeldags” 
traditionelle lægemissionær, som rejste ud for 
mange år, ja måske for livstid, findes endnu, 
men bliver et stadig mere sjældent syn. Tenden-
sen går mod kortere udsendelser til specifikke 
projekter, ofte med henblik på undervisning. Og 
desværre er antallet af udsendte kolleger blevet 
mindre med årene.

Det betyder imidlertid ikke, at vore internatio-
nale forbindelser er blevet færre, måske snare-
re tværtimod. Helt fra begyndelsen havde KLF 
forbindelse med kolleger i nordiske lande, og 

norske og svenske læger deltog i møderne i 
Danmark. Det første fællesnordiske møde blev 
afholdt for godt 100 år siden. 

Efterhånden fik man et bredere perspektiv, og i 
1963 afholdtes den første internationale kongres 
i Amsterdam. Dette internationale arbejde har i 
de senere år udviklet sig med rivende hast, og 
ICMDA skal ved den femtende verdenskongres i 
Rotterdam i juli 2014 fejre sit 50 års jubilæum – 
med et års forsinkelse.

Arbejdet i ICMDA har bredt sig som ringe i van-
det, og foruden afholdelse af internationale og 
regionale konferencer arbejder man med at fa-
cilitere dannelse af studentergrupper og kristeli-
ge lægeforeninger i lande og områder, hvor et 
sådant arbejde ikke tidligere har fandtes samt 
støtte arbejdet med uddannelse og økonomiske 
midler, hvor der er behov for det. 

På grund af det stadigt mere omfangsrige arbej-
de, har det været nødvendigt at opdele ICMDA 
i regioner, hvor vores region, Eurasia, er langt 
den største. Den omfatter Europa og Centralasi-
en, det vil sige de tidligere sovjetrepublikker.

Kristelig Lægeforening er også engageret inter-
nationalt. Vi har været værter for et par inter-

Lederartikel
v/ international sekretær Kristian Kristensen
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Lederartikel

Vintermøde i Nordvestkirken

nationale arrangementer, bl.a. i forbindelse med 
årsmødet 2011, og i de senere år har vi flere 
gange haft talere fra ICMDA ved vore årsmøder.

Ved generalforsamlingen i 2012 blev det foreslå-
et, at vi fik et venskabsland, som vi kunne knytte 
tættere forbindelse til. Bestyrelsen har arbejdet 
videre hermed, og vi har spurgt vor søsterfor-
ening i Serbien, om de ville være interesseret 
i at være venskabsforening, og det har de sva-
ret ja til. Den kristelige lægeforening i Serbien 
er mindre end ti år gammel og har kun ganske 

få medlemmer. Men alligevel er vore kolleger i 
Serbien aktive og arbejder i øjeblikket bl.a. med 
at arrangere en konference for Balkan-området, 
som skal afholdes samtidigt med vores årsmøde. 

Den serbiske søsterforening vil blive nærmere 
præsenteret her i et senere nummer af Serpens 
aeneus. 

For øvrigt – så sæt kryds i kalenderen ved 19. – 
26. juli 2014 og deltag i ICMDA’s næste interna-
tionale kongres i Rotterdam, Holland.
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Vintermøde 2013

Kristine indledte med at fortælle om sin klinik, 
og om hvordan hun som kristen læge havde 
skabt en arbejdsplads, hvor hendes kristne livs-
holdning spiller en alt afgørende rolle. Udadtil 
skulle patienterne vide, hvad det vil sige at have 
Bibelen som værdigrundlag, og hvordan kristen-
dommen realiseres på det praktiske plan. 

Hun giver sig tid til at tale med patienterne om 
tro, når lejlighed gives, og om det forpligtende 
lægeløfte. Hun indleder dagen med at bede til 
Gud om hver enkelt patient og om den rette be-
handling og føler sig derfor aldrig alene på ar-
bejde.

Hun gennemgik enkelte af budene og gjorde 
rede for, hvordan de kan omsættes i praksis og 
kom især ind på det 5.bud og kom derved til at 
omtale problematikken om aborter. 

Hun var i sin tid ansat på en gynækologisk afde-
ling, hvor hun blev fritaget for at medvirke til at 
foretage abort. Det var ikke let, da flere på af-

delingen var meget på vagt over for hende i alt, 
hvad hun i øvrigt foretog sig.

Der var trøst at hente i Salme 31, vers 14-15. I 
problematikken omkring abortspørgsmålet følte 
Kristine sig som barnets advokat, og det havde 
da også haft den omkostning, at hun havde fået 
klagesager og var kommet på Ekstrabladets for-
side, fordi hun ikke selv gik ind for abort og var 
gået ind for at ville tale med patienten om pro-
blemet. Kristine gav udtryk for den opfattelse, 
at den klagefremsættende patients vrede skyld-
tes, at denne selv skulle påtage sig ansvaret, og 
at Kristine mod forventning ikke selv gik ind for 
abort.

Som afrunding på indlægget sagde foredrags-
holderen, at når man ikke kan tale med menne-
sker om Gud, kan man tale med Gud om men-
nesker.

Efter det meget velstrukturerede indlæg var der 
en god og givende drøftelse af dagens tema.

Kristine Engell-Kofoed

Vintermøde
nordvestkirken
26. januar 2013

Referent: Hans Paulli Jørgensen

Tema: evangelisation eller passion – om Læge-Liv
Indlæg ved alment praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed
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Vintermøde 2013 fortsat

Jonas fremhævede, at vi som kristne læger mø-
der medmennesket i særlig sårbare situationer, 
men også potentielt livsændrende situationer, 
og at vi ved, at livet kan opleves ud fra mere end 
blot en bio-psyko-social model. Vi kan, når lejlig-
hed gives, spørge til patientens forhold til Gud 
og til religiøse emner og evt. henvise til præst.
Der ligger en udfordring i, at vi forvalter en po-
sition med mulighed for stor indflydelse i vore 
medmenneskers liv, i at der er en balance mel-
lem familie- og arbejdsliv, og i at der er en ba-
lance mellem krav og ressourcer.

Der kan også være farer ved at have et forenklet 
menneskesyn, ved at miste fokus på medmen-
nesket i systemet og ved at miste eget fokus 
pga penge, behov for anerkendelse og at lykkes.
Opgaverne kan være at turde gå ind i kampen 
for vores medmenneske i enkelte tilfælde og or-
ganisatorisk, at arbejde mod magtmisbrug og 
hjertekold lægegerning og at have øje for kolle-
ger, som mistrives.

Er disse områder særlige for en læge, som er kri-
sten? Jonas har det personligt svært ved at forli-
ge sig med tanken om, at han som kristen læge 
skal evangelisere overfor sine patienter. Han er 
læge… ikke kirke.
For kirken gælder, at vi kristne er optaget af at 

afhjælpe al lidelse – særligt den evige. Hvis vi fø-
ler modstand mod at sige ”særligt den evige li-
delse”, eller hvis vi føler modstand mod at sige 
”al lidelse i denne tid”, så har vi enten et defekt 
syn på Helvede eller et defekt hjerte”.

Som kristen må jeg evangelisere, og som læge 
må jeg afhjælpe denne tids lidelse. Når vi mø-
der vore patienter, er vi læge først, kristen så. Vi 
forvalter som læger en (Guds-villet) opgave for 
samfundet, ikke kirken.
Her mener Jonas, der skal være plads til forskel-
lige syn og praksis, og han mener, at vi som læ-
ger, der er kristne, skal lade os brænde af iver 
efter at afhjælpe vore medmenneskers lidelser i 
denne tid…Vi må være passionerede læger.

Jonas mener, at vores medmenneskelige læge-
lige engagement (passion) er udtryk for at ville 
tjene Gud. Brænder du for at hjælpe/tjene dine 
patienter – da brænder du for at tjene Gud!
Hos ham, vi gerne vil tjene, var der ingen opde-
ling mellem det, han gav til Gud sin far, og det 
han gav til verden/mennesket.

Slutteligt henviste Jonas til Wilfrid Stinissens 
stykke: ”Korsets to linier” fra andagtsbogen:”I 
dag er Guds dag”.
Også efter dette indlæg var der en god drøftelse.

Jonas Astrup
Referent:
Hans Paulli Jørgensen

evangelisation eller passion – om Læge-Liv
Indlæg ved 1. reservelæge Jonas Astrup, hoveduddannelse i psykiatri
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Årsmøde 2013

Kristelig Lægeforenings årsmøde
Danhostel i Svendborg
27.-29. september 2013

Tema: evangelisation eller passion
Hvordan begår man sig som kristen læge i et sekulariseret samfund?

Taler: pablo Martinez
Lad dig inspirere af den verdenskendte psykiater og forfatter i en samtale  
om værdier, signaler og motiver.

For yderligere information: klf-dk.org
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Fredag 27. september
kl. 18.00 Middag
kl. 19.30 Velkomst
kl. 20.00 Introduktion v/ Pablo Martinezkl. 20.30 Lovsang
kl. 21.30 Forfriskning

Lørdag 28. september
kl. 08.00 Morgenmad
kl. 09.00 1. oplæg v/ Pablo Martinez
kl. 10.30 Workshops - se side 10
kl. 12.00 Frokost
kl. 13.30 Generalforsamling
kl. 15.30 Forfriskning
kl. 16.00 2. oplæg v/ Pablo Martinez
kl. 18.30 Festmiddag
kl. 21.30 Forfriskning

Søndag 29. september
kl. 08.00 Morgenmad
kl. 09.30 3. oplæg v/ Pablo Martinez
kl. 11.30 Afslutning v/ Ellen Kappelgaardkl. 11.50 Afsked på plænen
kl. 12.00 Frokost og afrejse

program for årsmøde 2013 på Danhostel i Svendborg 

Årsmøde 2013

Er du bevidst om, hvordan dine omgivelser påvirker 
dig og hvordan du influerer på dine omgivelser?

Hvilket budskab har du bragt verden 
i dag ved din adfærd og dine valg?
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Årsmøde 2013

Oplæg ved Årsmødet
Den spanske psykiater, Pablo Martinez, vil adressere en række 
problemstillinger om at være menneske, kristen og læge.

1. oplæg
Being, doing and speaking go together. The Su-
preme Example of Jesus. 2 Cor. 3

Evangelism is not primarily something “you do”, 
but a life you live. We are like “living letters” that 
others are constantly reading (2 Cor. 3:2). We 
confirm our words and acts with our being. Jesus 
is our supreme model of how to be a witness for 
God in this world. He had a passion for people 
and His moral character was the best “introduc-
tion” to his preaching and teaching. His perfect 
consistency between his words and his life is a 
challenge to our testimony as doctors in a soci-
ety that rejects God as much as Christ himself 
was rejected by his own society.

2. oplæg
Excellency and success are not only a profession-
al matter. Joseph, a great model Genesis 39: 21- 
41: 57

“Joseph prospered … and God gave him suc-
cess in whatever he did” (Gen 39:2, 23). Joseph 
showed an extraordinary sense of responsibility 
from the very beginning, being still very young, 
and in the most difficult circumstances – in pris-
on –. He was usually praised for his work well 

done and all his life was a great testimony. As a 
good steward, Joseph reveals to us three secrets 
that were essential in his pursuit of excellence. 
They differ radically from the priorities and val-
ues of our colleagues in the world and they dis-
cover for us the spiritual roots of excellence and 
success.

3. oplæg
The secrets of a powerful witness: surviving as 
Disciples of Christ in a hostile society Daniel 3

Daniel and his three friends not only “survived” 
in a very pagan and hostile environment, but 
they gave a very powerful testimony in a so-
ciety that had many common traits with ours. 
They had a clear ethical discernment that al-
lowed them to say “no” when necessary and to 
adapt to their culture without being disobedient 
to God. We shall consider the courage and the 
wisdom of these young people, which ultimate-
ly led to a great witness of their faith. 

Tolkebistand
Alle oplæg ved Pablo Martinez vil blive afholdt 
på engelsk. Der tilbydes oversættelse til dansk.

Dr. Pablo Martinez
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1. Udlandet kalder!
Skal du ud i verden – som læge, som kristen?
Find inspiration og få perspektiveret dine egne 
drømme gennem andres erfaringer. Lad dig pro-
vokere og udfordre af erfaringer fra lægemissio-
nærer, for hvem mission og lægegerning hæn-
ger sammen.

2. Personlighedstyper
Er du bevidst om din personlighedstype – dine 
styrker og svagheder? I Pablo Martinez’ bog, 
Praying with the Grain, fokuserer han på, hvor-
dan ens personlighedstype påvirker ens bønsliv. 
Men hvordan påvirker din personlighed dit vir-
ke som læge? Er det muligt at optimere ens pa-
tientkontakt og foregribe konflikter med et bed-
re kendskab til ens personlighedstype?
Vi vil i denne workshop gennemgå forskellige 
personlighedstypers styrker og svagheder og 
med en personlig test bidrage med nogle red-
skaber til din hverdag både hjemme og på ar-
bejdet.

3. Narkomaner keder sig på statsheroin
Overskriften på denne workshop er enslydende 
med en avisoverskrift i Politiken i marts 2013. 
Pludseligt har en række mennesker med svært 
misbrug fået en masse tid til overs, da de ikke 
længere behøver bruge tid på at skaffe stoffer – 
adfærd, der er kendt for at være stærkt forbun-
det med kriminalitet, som samfundet nu spares 
for, idet der gennem nogle år har kørt ordninger 
med lægeordineret heroin. 
Endvidere er det i en evalueringsrapport efter 
første års forsøgsperiode beskrevet, at en stor 
del af de legaliserede statsheroin-modtagere, 

som er hjemløse, når de starter i behandlingen, 
efter få måneder er i stand til at opretholde en 
bolig. 
Behandlingen har ikke desto mindre været sær-
deles omdiskuteret. Aktuelle workshop ønsker at 
sætte fokus på, om denne skepsis er berettiget, 
eller om der er tale om moralisme over for en 
ellers nyttig behandling. 
Er der tale om en hensigtsmæssig nytteetisk til-
gang, når kriminaliteten og hjemløsheden på 
denne måde tilsyneladende bekæmpes effek-
tivt, eller nytter det egentlig på sigt statsligt at 
sanktionere et misbrug af et af de allerhårdeste 
euforiserende stoffer i stedet for massivt at satse 
på andre i forvejen afprøvede metoder, der ikke 
inkluderer at udlevere heroin, men andre kendte 
opioidsubstitutter. 
Og hvad med pligtetikken? Kan man på den ene 
side overholde lægeløftet ved at udskrive hero-
in, eller har man netop pligt til som samfund og 
som enkelt læge at vedblive at afsøge nye mu-
ligheder for at afhjælpe misbrug, om end de in-
tuitivt kan synes kontroversielle?

4. KLF i fremtiden
Hvad er din drøm for KLF og hvor er vi på vej 
hen? Denne workshop sætter fokus på aktuelle 
udfordringer og styrker i KLF.  
Hvad kan KLF bidrage med til kollegaer, patien-
ter og samfundet? Skal og kan vi markere os 
mere i den offentlige debat? 

Der vil også blive sat tid af til at fokusere på vo-
res nye venskabsland: 
Hvordan skaber og opretholder vi kontakt?
Hvordan hjælper og inspirerer vi hinanden?

Workshops ved årsmødet

Årsmøde 2013
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Årsmøde 2013

Dr. Pablo Martinez is a medical doctor and psy-
chiatrist working currently at a private practice in 
Barcelona. He has also developed a wide mini-
stry as a lecturer, counselor, and itinerant spea-
ker. He has been a plenary Bible teacher in more 
than 30 countries in Europe and America. 

He was a member of the Executive Committee 
of the International Christian Medical and Dental 
Association (ICMDA) for 20 years (1986-2006), 
also serving as one of the organisation’s vice-
presidents. He has filled the role of President of 
the Spanish Evangelical Alliance (1999-2009) 
and Professor of Pastoral Psychology at the Spa-
nish Theological Seminary for seven years.
 
He is currently the leader of the European Christi-
an Counselors Network, a body connected to the 
European Leadership Forum where Dr. Martinez 
serves as a member of the steering committee. 
He is also a member of the Sociopolitical Com-
mission of the European Evangelical Alliance.

Pablo is married to Marta, also a medical doctor. 
Birdwatching and reading are two of his main 
hobbies. 

Dr. Pablo Martinez has authored three books:
 
Praying with the grain 
How Your Personality Affects the Way You Pray, 
Monarch Books (Oxford UK &Grand Rapids, Mi-
chigan), 2012

Tracing the Rainbow 
Walking Through Loss and Bereavement,  
Authentic Media/Spring Harvest, 2004

A Thorn in the Flesh 
Finding strength and hope amid suffering,  
Inter Varsity Press, England, 2007.

To af bøgerne er også udkommet på dansk:

Bønnens psykologi, Credo Forlag, 1998

En torn i kødet 
Om at finde styrke og håb midt i lidelsen,  
Credo forlag, 2009

Dr. Pablo Martinez

pablo Martinez
profile
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Tracing the rainbow  
- Walking through Loss 
- and Bereavement

Denne fine lille bog er skrevet af Pablo Marti-
nez, som er spansk psykiater, og Ali Hull, der er 
journalist. Førstnævnte kommer vi til at se og 
høre mere til ved Kristelig Lægeforenings årsmø-
de 2013. 

Formålet med bogen er trefold: At hjælpe de ef-
terladte til bedre at forstå naturen af deres smer-
te og symptomer. At give nogle praktiske red-
skaber til dem, der står den sørgende nær. At 
trøste den sørgende med det håb, som den gen-
opstandne Kristus bringer, når han siger: ”Jeg er 
opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal 
leve, om han end dør”.

Sorg er den anden side af kærligheden. Enhver, 
der elsker, vil erfare sorgens smerte. Jo større 
kærlighed, jo dybere sorg. De forskellige former 
for sorg – og grader af sorg – gennemgås. Sorg er 
en naturlig ting og en naturlig reaktion. Men det 
beskrives, at sorg også kan være abnorm. Sor-
gen kan udvikle sig til at blive en sygdom. Un-

dertiden kan en patologisk sorg være relateret 
til psykisk sygdom, depression, adfærdsforstyr-
relser eller angst.

Der gives hjælp til og vejledning i, hvordan vi 
kan hjælpe den sørgende. Det er vigtigt at vide, 
hvilke behov og forudsætninger den sørgende 
har. At være en støtte for den sørgende er ikke 
en opgave, der er begrænset til få, specielt ud-
rustede mennesker inden for kirken. Det er et 
privilegium og en pligt for enhver kristen at dra-
ge omsorg for deres brødre og søstre. Her spil-
ler forbøn en stor rolle. Undertiden kan et tab 
være så hårdt - og sorgen så dyb, at professio-
nel hjælp er nødvendig. Det drejer sig ofte om 
tilfælde, hvor børn er involveret. Hvor forældre 
har mistet et barn – eller et barn har mistet en af 
eller begge sine forældre.

I et kapitel omtales tab og sorg i forbindelse med 
skilsmisse mellem ægtefæller, herunder speciel-
le forhold for de involverede børn. Det pointeres, 

Boganmeldelse

Kommentar til boganmeldelse
v/ Kristian Kristensen
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Boganmeldelse

at de samme principper for hjælp gælder her, 
som ved dødsfald, men hvor der ofte er forstå-
else og medfølelse ved dødsfald, er dette des-
værre ikke altid tilfældet ved skilsmisse. Selvom 
behovet kan være lige så stort.

Det sidste kapitel omtaler den specielle trøst, 
der rejser sig fra den kristne tro og det kristne 
håb, og som kan opsummeres i ordene fra Johs. 
Åb. 21, 4-5: ”Han (Gud) vil tørre hver tåre af de-
res øjne, og døden skal ikke være mere, ej hel-
ler sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være 
mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, 
der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting 
nyt!«”

Bogen er skrevet på et let forståeligt engelsk og 
teksten er krydret med flere case stories. Bogen 
kan på det varmeste anbefales.

Kors fra gravsted i den antikke Agora i Athen
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Andagt

Andagt

I år lykkedes det mig at komme med til forårs-
mødet i Kristelig Lægeforening, og andetsteds i 
dette blad kan man læse et mere fyldigt referat. 
Hvis ikke du var med til mødet, så gik du des-
værre glip af to flotte og ærlige vidnesbyrd, som 
både gav stof til eftertanke og konkrete eksem-
pler på hvordan man kombinerer ”lægedom” og 
kristendom.  Min andagt bærer derfor også præg 
af ord og tanker fra denne dag, hvor temaet var 
”Evangelisation eller passion – Lægeliv”.

Matt. 8, 2-3
”Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for 
ham og sagde: ”Herre, hvis du vil, kan du gøre 
mig ren.” Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham 
og sagde: ” Jeg vil, bliv ren!” Og straks blev han 
renset for sin spedalskhed.”

Jesus er meget nærværende i mødet med den 
syge mand. Han stopper op og hører på hans 
bøn, men han går også skridtet videre og rø-
rer ved ham. Og ja, derefter sker miraklet; man-
den bliver straks helbredt for en forfærdelig in-
validerende og stigmatiserende sygdom, og en 
ubeskrivelig glæde og forundring må have bredt 
sig blandt de tilstedeværende denne dag. Det er 
et guddommeligt nærvær, der manifesterer sig 
her, ikke kun i miraklet, men også i det nærvær 
og den omsorg, Jesus har for den syge, for den 
spedalske.

Spedalske patienter ser jeg ikke meget til i min 
hverdag på geriatrisk afdeling. Der er vist heller 
ikke mange af dem ude i almen praksis, ej heller 
på infektionsmedicinsk afdeling, og så alligevel. 
En af udfordringerne jeg tog med mig fra forårs-
mødet, var netop at få øje på de spedalske, for 
de er der jo stadigvæk - selvom sygdommen vel 
efterhånden er tæt på udryddelse.

Tænk over det. Hvem er det, du helst går en stor 
bue udenom på arbejdet eller på villavejen, og 
hvorfor? Er du bange for at miste status, hvis du 
bliver set i samtale med en konkret person eller 
gruppe, eller er du mon klar over, at det vil tage 
for lang tid, hvis du involverer dig? Måske har 
du en grundlæggende uenighed med en person 
og vil ikke risikere endnu en konfrontation, eller 
kunne der mon være tale om en reel smittefare, 
hvis du kom i nærkontakt med den syge?

Ja, jeg ved ikke hvilket scenarie, der dukker op 
på din nethinde, men jeg ser Jesus for mig. Han 
kommer gående langt borte, men selv på lang 
afstand ser han mig, en synder. Han kommer nu 
hen imod mig, stopper så op og tager sig tid til at 
høre, hvad jeg har på hjerte, hvorefter han ræk-
ker sin hånd ud og hjælper mig på vej igen. Og 
jeg véd, at hans ønske er, at jeg går ud og mø-
der min næste på samme måde, om der så fin-
des spedalske eller ej. 

v/ Niels Valdemar Krabbe

Niels Valdemar Krabbe
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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.
Søg ”Kristne Medicinere” på Facebook for at føl-
ge med dér.

Århus:
Samling onsdag eftermiddag i ulige uger  
kl 16-17 i Medicinerhuset, hvor vi er fælles 
om tro og studie. Vi snakker om, hvad vi har på 
hjertet og holder andagt og bøn sammen.
Derudover mødes vi en tirsdag aften i løbet af 
måneden.

København:
Kristne Medicinere i København fortsætter i for-
året det berigende fællesskab om Kristus, livet 
og lægefaget med fællesspisninger, oplæg og 
events.
Hver tirsdag kl. 16.00 
Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. 

Odense
Samling hver tirsdag i ulige uger kl.19.30.
Gruppen fremsender et ønske om forbøn.

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

Århus: Anne Skytte Dideriksen, 
tweenies_anne@hotmail.com

Odense: Heidi Christensen, 
pactila@hotmail.com

København: Nadja Skadkær Hansen, 
nadjaskadkaer@gmail.com 

Kristne Yngre Læger  
- KYL
 
København
Tirsdag 21. maj, kl 19.00: 
Bent J. Lauritsen bidrager med erfaringer fra sit 
arbejde i psykiatrien. Bent Lauritsen har været 
adm. overlæge i Hillerød og underviser i Læge-
foreningen.  Vi mødes hos Anne Kathrine Ejsbøl. 
Tema for aftenen samt adresse følger.

Fredag 28. juni, fra kl 18.00:
Sommerafslutning med grill og hygge.  
Adresse følger.

Kontaktperson: Anders Voldby, T: 6165 4324, 
E: anders.voldby@gmail.com 

Studenterne - 
Kristne Medicinere

InFO

Studenterne og Yngre læger
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Temaet for årsmøde 2013 er:

evangelisation eller passion

Hvordan begår man sig som kristen læge i et sekulariseret samfund?

Lad dig inspirere af den verdenskendte psykiater og forfatter Pablo 
Martinez i en samtale om værdier, signaler og motiver.

Se KLF’s hjemmeside: klf-dk.org
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Loftsmaleri fra De Hellige Apostles Kirke i den antikke agora i Athen, 10. århundrede


