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Kristelig Lægeforening

Forsidefoto fra Foz do Iguaçu, Brazil

”Serpens Aeneus” er medlemsblad for
Kristelig Lægeforening i Danmark. ”Serpens Aeneus” betyder ”Kobberslangen” og henviser til
foreningens logo.
Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15.
august og 15. december. Stof til næste nummer,
som udkommer ca. 15. december 2013, skal være redaktionen i hænde senest 15. november.
.
Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Boje Kvorning Ehmsen
Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N
T: 30 26 55 53, E: serpens@klf-dk.org

Formand

Ellen Kappelgaard
Nellikeløkken 14, 3700 Rønne
T: 23364530 - E: klf@klf-dk.org

Næstformand og studentersekretær
for København og Odense

Anders Winther Voldby,
Nørrebrogade 58B, 2. tv - 2200 København N
T: 61 65 43 24 - E: anders.voldby@klf-dk.org

Sekretær

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

Studentersekretær for Århus og Aalborg
Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv.,
8000 Århus C - T: 61 30 81 14
E: anne.bodilsen@klf-dk.org

Missionssekretær

Hans Paulli Jørgensen
Lupinvej 10, 2970 Hørsholm
T: 74 43 21 01, E: hanspaulli@dadlnet.dk

Lisbeth M. Thøstesen, Tulipanvej 4,
7000 Fredericia - T: 75 91 50 98 - 30 61 10 02
E: mission@klf-dk.org

Preben Bredesgaard
Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst
T: 45 76 76 02, E: bredesgaard@klf-dk.org

International sekretær

Medlemskab
Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en
læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede
medlemmer kan søge om kontingentfritagelse.
Studenter betaler 100 kr. årligt.

Bestyrelsesmedlem

Gaver
Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening
er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A
og § 12 stk. 3.

Suppleant

Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind,
7400 Herning - T: 24 63 01 90
E: icmda@klf-dk.org

Bank
Nordea reg.nr. 2102 - Kontonr. 0600-818-368.
Nyhedsmail
Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail?
Så send en mail til webmaster Ida Helsø på
ihelso@gmail.com
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Lederartikel

Evangelisation
eller passion

Hans Paulli Jørgensen

Årsmødetemaet er Evangelisation eller passion
og skal ses i lyset af, at samme emne blev valgt
som det, vi havde på dagsordenen til vintermøderne tidligere på året.
Evangelisation har altid været en selvfølge i Kristelig Lægeforening – ja den har været tanken
bag oprettelse af foreningen for mere end 100
år siden (1897)
Det er lykkedes os at få den spanske psykiater
Pablo Martinez som hovedtaler, og som noget
nyt arrangeres workshops, som fokuserer på aktuelle problemstillinger (Udlandet kalder!, Personlighedstyper, Narkomaner keder sig på statsheroin og Kristelig Lægeforening i fremtiden).
Pablo Martinez har skrevet 3 bøger, hvoraf 2 er
oversat til dansk. Der henvises til anmeldelsen
af bogen: Tracing the Rainbow, og som bragtes i
sidste nummer af Serpens Aeneus.
På mødet vil der blive drøftelse af, hvordan omgivelserne påvirker os, og hvordan vi påvirker
omgivelserne, og hvilket budskab vi har bragt til
verden ved vores adfærd og valg – en samtale
om værdier, signaler og motiver.
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Enhver kristen læge kan ikke komme uden om
stillingtagen til årsmødets tema – hvad enten
det kliniske arbejde udføres her i landet eller i
det store udland, hvor missionsarbejdet indtager
en central plads.
Al mission indebærer forkyndelse, dialog, diakoni, udvikling og fællesskab.
Passion refererer til ordets oprindelige betydning dvs Jesu Kristi lidelseshistorie.
Begrebet bruges også som dækkende for lidenskab.
Man kunne måske omforme temaet Evangelisation eller passion til Evangelisation og passion, hvor passion så skulle forstås som en meget stærk interesse eller forkærlighed for noget.
Kom til Svendborg og deltag i årsmødet, der ligesom i 2012 afholdes på Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg. Frist for tilmelding er
senest …. Tilmeldingsblanket findes i denne udgave af Serpens på side….
Vi håber på godt fremmøde.
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Årsberetning

Årsberetning 2012
v/ Ellen Kappelgaard, formand

Indledning
Som nyvalgt formand ved generalforsamlingen
2012 er dette min første årsberetning. Jeg vil
derfor allerførst takke for godt samarbejde med
og opbakning fra bestyrelse og medlemmer. Det
har været en fornøjelse indtil nu, og også bragt
en portion arbejde med sig. Sådan er det.
Medlemmer
Siden sidste generalforsamling er 4 af vore medlemmer afgået ved døden: Svend Bøgh, Edith
Nielsen, Asger Bindslev og No Faber. Æret være
deres minde.
Foreningen har i øjeblikket 158 læger, 59 studenter og 21 kontingentfrie medlemmer. Herudover
har vi kontakt til 38 organisationer, lægeenker og
enkeltpersoner. Umiddelbart er tallene for kontingentbetalende lavere end sidste år, men om
der rent faktisk er en nedgang er noget usikkert.
Vores kasserer og bogholder har i årets løb gjort
en målrettet indsats for at trimme adresselisten,
så den stemmer overens med de faktiske medlemmer og aktuelt ser tallene altså sådan ud.
Der er imidlertid ikke tvivl om, at Kristelig Lægeforening har brug for nye medlemmer, hvis foreningen skal bestå i fremtiden. Jeg har i årets løb
erfaret, at vi har en del kristne kolleger, der gerne vil være medlem, men ikke lige har fået gjort
noget ved det med at tilmelde sig. Derfor kan en
personlig opfordring være anledningen til at få
gjort noget ved det.
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I årets løb har tandlægestuderende ønsket medlemskab af foreningen. Dette kunne i henhold
til vedtægterne ikke imødekommes. Men problematikken har rejst spørgsmålet, om det kunne give god mening at åbne op for tandlæger
og tandlægestuderende i vores forening, da der
ikke er en kristen forening inden for deres felt
længere. Det skal nævnes, at tandlæger i internationalt perspektiv er fuldgyldige medlemmer
af ICMDA (International Christian Medical & Dental Association). Vi ønsker en drøftelse af dette
spørgsmål på generalforsamlingen inden vi foretager os yderligere.
Bestyrelse og bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling
udover formanden bestået af Anders Voldby
som næstformand og studentersekretær for Østdanmark, Preben Bredesgaard som bestyrelsens
repræsentant i Serpens redaktion, Lilia Bredtoft
som sekretær og Anne Bodilsen som studentersekretær for Vestdanmark. Preben Bredesgaard
har meddelt at han efter at være fyldt 80 år i
sommer ønsker at stoppe til årsmødet, når han
er på valg. Der er grund til stor taknemmelighed
for det store arbejde Preben har lagt i foreningen igennem årene. Suppleanterne har været
Anders Munk og Ellen Mølgaard Holze.
Kristian Kristensen har været international sekretær, Ida Helsø webmaster og Karen Nielsen har
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Årsberetning
varetaget kassererposten og har igen i år på den
post vikarieret for forretningsfører Svend Bernhard, mens han har haft et par måneders orlov i
foråret til at forestå regnskaber i Tanzania.
Vores missionssekretær Lisbeth Thøstesen har
meddelt at hun af familie- og ressourcemæssige hensyn ønsker at blive afløst på posten. Det
har vi med beklagelse taget til efterretning, men
glæder os til at kunne præsentere en ny kvinde
på posten ved årsmødet.
Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder (2
heldags og 1 halvdags) ud over det konstituerende møde i forbindelse med årsmødet. Derudover har vi indimellem livlig mailkorrespondance. Til bestyrelsesmøderne er såvel bestyrelsen
som suppleanter og øvrige fra de nævnte ansvarsområder inviteret med.
Bestyrelsesmøderne er præget af stor entusiasme og ansvarsbevidsthed, og det har været en
stor glæde for mig at arbejde sammen med dejlige kollegaer.
Møder
Årsmødet 2012 blev afholdt på Danhostel i
Svendborg med god tilslutning. Allerede fredag
aften blev der lagt op til årstemaet Sygdom - Lidelse - Helbredelse ved en kort personlig beretning ved Anders Voldby fra bestyrelsen, der i øvrigt - sammen med andre yngre kollegaer - ledte
os igennem årsmødet på bedste vis.
Hovedforedragene var ved overlæge Merete
Stubkjær Christensen fra Hammel Neurocenter
ud fra professionelle erfaringer, ved valgmenighedspræst Helga Døssing Hansen ud fra meget
dyrtkøbte personlige erfaringer samt ved sogneog feltpræst Michael Wagner Brautsch, der også
er uddannet skuespiller.
Med disse foredrag på årsmødet blev årstemaet
rundet af, idet der også var tid til refleksion og
samtale deltagerne imellem.
Under årsmødet var der som vanligt generalfor-
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samling, og lørdag aften var der ikke at forglemme meget festlig underholdning ved en gruppe
yngre læger og studenter, der bare kan det der.
Når det gælder fremtidige årsmøder, ville vi meget gerne finde et sted, der er lige så velegnet
som Danhostel i Svendborg, men billigere. Mulighederne herfor undersøges aktuelt.
Årstemaet for 2013 er ”Evangelisation eller passion. Læge - liv. Kristen læge - er det noget særligt? Kristen læge og evangelisation - er det muligt? Hvad brænder lægen for? Lægegerning og
identitet. Lægegerning i etiske krydsfelter.”
Ved vintermødet i København og forårsmødet i
Århus blev der taget hul på årstemaet med meget inspirerende og vedkommende oplæg ud
fra kollegers personlige erfaringer som læge.
I København var oplægsholderne praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed og læge Jonas
Astrup, der er under uddannelse til psykiater. I
Århus var Kristine Engell-Kofoed også oplægsholder sammen med Christian Wejse, lektor og
læge ved infektionsmedicinsk afdeling.
Oplæggene gav begge steder anledning til en
nuanceret og meget vigtig debat om temaet,
der kom tæt på os som kristne læger.
Vintermødet var i år flyttet ind til København for
at gøre det lettere for flere at møde frem. Der
var imidlertid ikke noget, der tydede på, at det
betød noget for ret mange, og derfor vil vintermødet igen vende tilbage til egnede lokaler nord
for København.
I det jyske skifter forårsmødet lokalisation fra år
til år og i 2014 bliver mødet afholdt i Fredens Kirke i Herning.
Lægemission
Steen Mølgaard Andersen og Lisbeth arbejder
fortsat på Sikonge Hospital i Tanzania. Vi har i
årets løb haft mulighed for at støtte med 4 blodtryksapparater. Steen og Lisbeth har nylig været
på sommerferie i Danmark.
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Årsberetning
Jutta Adelin Jørgensen og Henrik Juhl arbejder
fortsat på Zanzibar. Først på året var de begge
i Danmark, primært fordi Jutta skulle føde deres
lille pige. De er alle tre tilbage på Zanzibar igen.
Vi har også fortsat kontakt til Gry og James Appel i Tchad og har i årets løb støttet med et antal staseslanger. Dette er endnu et eksempel på,
hvordan helt enkle praktiske ting stadigvæk kan
være en mangelvare andre steder i verden, og vi
er glade for at kunne række en hjælpende hånd i
sådanne situationer.
Alt tyder på at størstedelen af traditionel lægemission efterhånden bliver erstattet af andre former
for læge- og hjælpearbejde, hvor kristne læger
bliver engageret. Men også der vil vi gerne være
med til at støtte i forbøn og med konkret hjælp.
Som I vil kunne se på hjemmesiden er der nu
udfærdiget et ansøgningsskema til brug ved
ansøgning om tilskud fra lægemissionsfonden.
Deadline for ansøgning er 2 gange årligt 1.4. og
1.10. så ansøgningerne kan behandles på det
forestående bestyrelsesmøde. Vi håber det vil
gøre det lettere for både ansøger og for os.
ICMDA
Takket være Kristian Kristensens arbejde i ICMDA
har vi i Kristelig Lægeforening god mulighed for at
være opdateret på det internationale arbejde og
ikke mindst arbejdet i EURASIA regionen med de
mange nye lande i Østeuropa og søsterbevægelser der.
Efter opfordringen fra sidste årsmøde har bestyrelsen arbejdet målrettet på at etablere kontakt
til et venskabsland i regionen. Ud fra ikke mindst
Kristians kendskab til de enkelte landes gryende
arbejde, blev det til, at vi spurgte den kristne lægeforening i Serbien, om Serbien ville være vores venskabsland. Vi fik hurtigt positivt svar tilbage og arbejder nu videre med konkrete planer
for samarbejdet. Gode ideer til et sådant venskabssamarbejde er meget velkomne!
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Desværre falder årsmødet 2013 tidsmæssigt
sammen med et vigtigt regionalt møde for Serbien, så derfor var det ikke muligt at deltage i
hinandens møder i år. Måske bliver vores første
personlige møde med Serbien næste år på verdenskongressen i Rotterdam.
ICMDAs verdenskongres i Rotterdam 19.-26. juli
2014. Jeg håber I har fået sat x i jeres kalender.
Det kunne være festligt om vi kunne blive rigtig mange deltagere fra Danmark. Denne gang
ligger kongressen jo næsten i vores baghave, i
hvert fald sammenlignet med Uruguay, hvor sidste verdenskongres blev afholdt.
Serpens
Efter sidste årsmøde overtog Boje Ehmsen redaktørposten for Serpens efter Hans Paulli Jørgensen. Stor tak til Boje for et stort arbejde som
ansvarshavende redaktør, hvor der fortsat er
hjælp fra Hans Paulli og Preben Bredesgaard i
redaktionen.
Vi er glade for at have Serpens, men desværre
bliver det dyrere og dyrere at producere og distribuere tidsskrifter, og tilskuddet fra Bladpuljen
minimeres år for år. Det er derfor nødvendigt løbende at overveje betydningen af papirudgaven.
Årsfolderen
I bestyrelsen har vi besluttet at udfase årsfolderen og erstatte den med et lille kort med henvisning til hjemmesiden, en slags go card koncept.
Vi finder det hensigtsmæssigt at satse mere på
hjemmesiden i stedet for at satse på foldere, som
forældes og hvor flotte forældede materialer må
kasseres. Sådanne kort bliver ikke forældet på et
år og forventes at være noget billigere at producere og er i øvrigt lettere at have i lommen.
www.klf.dk
Det er i årets løb blevet mere og mere tydeligt
for bestyrelsen, at vores hjemmeside ikke er så
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Årsberetning
fleksibel og anvendelig, som vi kunne ønske os.
Vi har som bestyrelse og medlemmer brug for et
meget enkelt koncept, så det er let at opdatere,
ændre osv. Dette har vist sig vanskeligt med den
nuværende konstruktion. Som et eksempel herpå har det ikke, på trods af hjælp fra web sidens
ophavsmand, været muligt for mig at sende nyhedsbreve til jer i mit eget navn.
Vi har påbegyndt et arbejde med at konkretisere
vores behov til en sådan side, idet der også hentes inspiration fra andre organisationers hjemmesider. Vi forudser, at der bliver brug for professionel bistand, når hjemmesiden skal op at
stå, men stiler efter et enkelt design.
Økonomi
Desværre kunne regnskabet for 2012 ikke helt
leve op til forventningerne. Vi kommer ud med
et underskud på ca. 10.000 kr. Vi må indstille os
på, at tilskuddene fra Tips og Lotto og fra Bladpuljen bliver nedreguleret år for år, mens udgifterne stiger, såvel til trykning af Serpens og årsfolder samt til honorarer og årsmødet, som vi jo
gerne vil kunne give de studerende til en favorabel pris.
Nedlæggelse af fonde?
Af flere grunde har vi i bestyrelsen drøftet muligheden for at nedlægge de to fonde, som Kristelig Lægeforening har: Harstads fond og Kristelig
Lægeforenings Lægemissionskonto. Hvis noget
sådant kommer på tale skal det naturligvis fortsat være muligt at indbetale øremærkede beløb til f.eks. Lægemission. Inden vi foretager os
yderligere vil vi gerne have en drøftelse af dette
på generalforsamlingen.

hovedtaler på årsmødet. Temaet, som måske
kan lyde kontroversielt i en tid, hvor der har været en del fokus på at få religion ud af det offentlige rum, vil allerede på vintermødet og forårsmødet blive behandlet fra forskellige vinkler.
For 2015 har vi besluttet temaet ”Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst”. Vi
håber at vores
nye venskabsland kan bibringe os inspiration til
dette tema, som skal ses såvel i dansk tværkulturel kontekst som udenlandsk.
Hvad er din drøm for KLF?
En workshop på årsmødet fokuserer på KLF i
fremtiden. ”Hvad er din drøm for KLF og hvor er
vi på vej hen? Hvad kan KLF bidrage med til kolleger, patienter og samfundet? Skal og kan vi
markere os mere i den offentlige debat?
På generalforsamlingen har vi brug for en drøftelse af dette helt centrale for vores forening.
”Hvad kan KLF bidrage med til kolleger, patienter og samfundet?” Og hvad skal der til for at det
mål kan nås?
Kristelig Lægeforenings gode og tydelige formål er at styrke medlemmerne i troen på Jesus
Kristus, at fremme kristendommens indflydelse
i deres lægegerning og at støtte lægemission.
Hvordan kan det endnu bedre udmøntes i praksis? Hvordan kan det blive til virkelighed?
Vi har brug for en drøftelse med konkrete forslag til fremtiden. Det kunne være inspirerende
at høre om initiativer og tiltag, som har haft betydning for jer som kristne læger.
På gensyn til årsmødet!

Temaer de kommende år
Årstemaet for 2014 er fastlagt: ”Hvordan præger vi samfundet med kristne værdier?”. Vi har
tilsagn fra Peter Saunders fra CMF i England som
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Årsmøde 2013
Tilmelding til årsmødet 2013
på Danhostel i Svendborg
Priser pr. voksen:
Enkeltværelse
Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00
Fredag kl. ?? - lørdag kl. ??
Lørdag kl.10.00 - søndag kl. 13.00

Prog ra m

2.500 kr.
1.500 kr.
1.700 kr.

Dobbeltværelse
Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00
Fredag kl. ?? - lørdag kl. ??
Lørdag kl. 10.00 - søndag kl. 13.00

2.100 kr.
1.300 kr.
1.550 kr.

4-sengsværelse
Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00
Fredag kl. ?? - lørdag kl. ??

1.850 kr.
1.150 kr.

Uden overnatning
Lørdag kl.10.00 - 22.00

900 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

600 kr.

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

Fredag 27. september
kl. 18.00 Middag
kl. 19.30 Velkomst
kl. 20.00 Introduktion v/ Pablo Martinez
kl. 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
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 Kappelgaard
kl. 11.50 Afsked på plænen
kl. 12.00 Frokost og afrejse
Workshops
1. Udlandet kalder
2. Personlighedstyper
3. Narkomaner keder sig på statsheroin
4. KLF i fremtiden
For nærmere information henvises til hjemmesiden
eller sidste Serpens Aeneus 01.13.

I tilmeldingsmail skal man også anføre,
hvilken workshop man ønsker at deltage i.

OBS!
Tilmelding foregår ved betaling, d.v.s. man er først tilmeldt, når betaling er registreret!
Indbetaling via netbank: 2102 - 0600 818 368 - men check kan modtages.
Det er vigtigt, at man ved indbetaling anfører sit navn først, da tekstfeltet er lille. Samtidig sendes
mail til sekretariat@klf-dk.org angående tilmelding. Du vil få en bekræftende mail tilbage.
SIDSTE FRIST FOR INDBETALING ER SØNDAG 8. SEPTEMBER 2013
Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro, mobil: 5136 8651, mail: sekretariat@klf-dk.org
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Opslag
Brugte kørestole
til Sikonge ønskes
På Leprosariet (Spedalskhedsafdelingen) i Sikonge er der kun een eneste kørestol tilbage i brugelig stand, og der er brug for mindst 3.
Er der nogen af foreningens medlemmer der
har kendskab til en eller flere brugte kørestole,
som kan doneres? Så vil de blive modtaget med
glæde og taknemmelighed af både medarbejdere og patienter. De behøver ikke være som
ny, men skal naturligvis kunne bruges og holde
et par år eller mere.
Kørestolene vil komme ud med den næste container, der sendes fra BDM i Christiansfeld til
Tanzania.
Christiansfeld er en dejlig lille by og egner sig
fint til en familieudflugt (med en kørestol i bagagerummet). Eller kørestolen kan blive fragtet
til BDM på anden vis.
Kontakt Generalsekretær Erik Baun på telefon
3529 4820 og aftal nærmere.
Med tak og mange hilsener
Steen Møllgaard Andersen

Job i Zambia?
Kan du tænke dig at gøre en forskel og være missionær på en ny måde, så læs nedenstående ”opslag”, som er tilsendt os fra Maja Pedersen, som
er kristen sygeplejerske og anbefalet af vores tidligere formand Hans Holmsgaard:
Jeg bor i Zambia og har gennem de sidste 3 år arbejdet som Clinical Developer (jeg er dansk sygeplejerske) for en ”non profit making organization”, Mary
Begg Community Clinic (MBCC). MBCC er et hospital
med 20 in-patient, skade/akut stue, fødestue, operationsstue, laboratorium, røngten, konsultation og
mor-barn klinik.. Vi arbejder på at blive et modelhospital for ”health at international standards”. Det er
gået rigtig godt, og vi har fået et godt ry. Så godt at
vi lige er blevet udnævnt til a lede 2 ”health facilities” ligesom MBCC for en af de store minevirksomheder, FQM. Det ene ”facility” i Kalumbila er ved at blive
bygget i et udkantsområde, hvor der er blevet gjort
et af historiens største minefund. Man mener at der
kan mines dér de næste 80 år. Lige nu er man ved at
lægge fundamentet til en ny storby. Det er i et område som har modtaget meget få sundhedsydelser. Det
anden ”facility” i Solwezi er 3 år gammel. Begge ”facilities” er involveret i minens akutberedskab. Der forventes at hvert ”facility” har et optageområde på ca.
50.000 mennesker.
Hvorfor skriver jeg nu alt det? Jeg søger nu efter ”expat” læger gerne med ”family practice” erfaring, akut
medicin og gerne tropemedicin. Jeg har lige nu 3 stillinger ledige af op til 2 års varighed. Der vil blive betalt ud- og indrejse af familie, møbleret bolig, syge
evakuering,forsikring og løn efter Zambiansk skat vil
være mellem $US 7500-12000 afhængig af erfaring/
seniority. Stilling tiltrædes hurtigst muligt.
Er du selv interesseret i en oplevelse i Afrika eller kender du nogle i dit lægenetværk, som kunne tænke sig
at gøre en forskel og være missionær på en ny måde?
Så kontakt mig venligst og send et CV.
Kærlig Hilsen

Maja Pedersen
mbclinicdeveloper@gmail.com

02.13

9

HIV-epidemi i Armenien

Præventiv indsats
skal bremse HIV-epidemi
i Armenien
v/ læge og generalsekretær i Mission Øst, Kim Hartzner

Antallet af nydiagnosticerede HIV-smittede i Armenien vokser, og der er brug for en markant
indsats over for risikogrupperne. Danske Mission
Øst implementerer i disse år et præventivt HIV/
AIDS program til 60 mio. kr., som skal være med
til at bremse epidemien.
Mission Øst er en international humanitær organisation, der blev grundlagt af min far og undertegnede i 1991. Vi arbejder med nødhjælps- og
udviklingsprojekter i Østeuropa og Asien, med
specielt fokus på at sikre lige rettigheder og adgang til sundhedspleje og uddannelse for udsatte grupper. I Armenien, hvor vi har været aktive
siden 1992, gennemførte Mission Øst de første
år større nødhjælpsprojekter med uddeling af fødevarer til udsatte under og efter krigen med
nabolandet Aserbajdsjan og senere etablering af
sundhedscentre i isolerede landområder. De senere år har vi udelukkende fokuseret på at sikre
uddannelse og sundhedspleje til to udsatte grupper i det armenske samfund: Børn med handicap
og folk, der lever med HIV/AIDS – eller som er
i risiko for at få sygdommen. Parallelt med dette arbejde er Mission Øst aktiv med til at tale de
udsattes sag i medier og ved fremme af lovgivning, der sikrer de udsattes rettigheder.
Støtte fra verdens største private fond
I årene 2006-2008 var jeg landeleder for Mission
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Østs arbejde i Armenien. Nogle måneder før jeg
skulle rejse hjem til Danmark, blev vi kontaktet
af en FN-organisation, der havde til opgave at
lede en proces for at udpege den organisation,
der efter World Vision skulle videreføre et landsdækkende projekt for bekæmpelse af HIV/AIDS
med særligt fokus på forebyggelse, information
og hjælp til folk, der lever med HIV/AIDS. Ud af
en større gruppe organisationer, havde FN peget
på seks organisationer, heriblandt Mission Øst.
Til sidst var der fire kandidater til rollen som ansvarlig for projektet, og efter en nøje gennemgang og fremlæggelse af vore kompetencer inden for relevante områder, blev Mission Øst
udvalgt som den endelige kandidat. I perioden
frem til underskrivelsen af projektaftalen med
donoren arbejdede jeg og flere kollegaer med
udarbejdelse af de grundlæggende projektdokumenter, og fra projektets start i 2009 har jeg fungeret som medicinsk rådgiver på projektet.
Det store AIDS-projekt, som over seks år har en
beløbsramme på godt 60 mio. kroner, finansieres af Global Fund, verdens største private fond,
som dog i væsentlighed støttes af en lang række
landes regeringer.
Global Fund er den største internationale donor
inden for behandling og forebyggelse af de tre
store sygdomme AIDS, tuberkulose og malaria,
og er engageret i bekæmpelsen af disse sygdomme i 144 lande overalt på kloden.
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HIV-epidemi i Armenien
I oktober 2009 underskrev Global Fund projektaftalen med Mission Øst med titlen “Support to the
National Program on the response to HIV epidemic in Armenia”. Første fase af projektet løb
frem til september 2012, og i en forlænget fase
fortsætter projektet nu frem til september 2015.
Incidens under 5% reducerer spredningen
De fleste steder i verden, inkl. det sydlige Afrika,
har en større forebyggende indsats samt behandling og pleje bragt epidemien under kontrol.
Dette står i kontrast til situationen i mange af
de tidligere Sovjetstater, inklusive Armenien.
Her stiger antallet af nye tilfælde år for år. Siden
1988 er 1306 armeniere testet hiv-positive. I virkeligheden er antallet af mennesker, der i dag
lever med HIV i Armenien, anslået til at være så
højt som 3.500. Det vil sige, at et stort antal armeniere lever med infektionen uden at vide det,
og på den måde udgør de en stor risiko for at
smitte andre.
Armenien er dog fortsat et land med en såkaldt
koncentreret HIV-epidemi, dvs. spredningen sker
væsentligst blandt udsatte samfundsgrupper.
Ikke desto mindre er antallet af nydiagnosticerede tilfælde af HIV vokset væsentligt igennem
de seneste seks år, delvist på grund af et mere
effektivt arbejde med rådgivning og testning
af personer mistænkt for at have sygdommen.
Ifølge de officielle statistikker er de væsentligste måder for overførsel af smitte heterosexuel kønslig omgang (57%) og inficering gennem
brug af narkotika (33,9%).
I henhold til Armeniens strategi for bekæmpelse af AIDS og i henhold til målene inden for FNs
Millennium Development Goals indtil 2015, tilstræber projektet at sørge for at holde incidensen af tilfælde i de såkaldte MARPs (Most-AtRisk-Populations) til under 5%, hvilket effektivt
vil reducere spredningen af epidemien i landet.
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Væsentligt fokus på præventiv behandling
For at nå den målsætning, har programmet væsentlige elementer af forebyggelse i forhold til
risikogrupperne, tilvejebringelse af anti-retroviral (ARV) medicin, profylaktisk behandling af opportunistiske infektioner samt palliativ behandling, og social, psykologisk og retslig støtte til
personer, der lever med HIV.
Som såkaldt ‘Principal Recipient’ er Mission Øst
ansvarlig for følgende komponenter af det overordnede program: rådgivning og testing blandt
risikogrupperne; forebyggelse af HIV blandt stiknarkomaner, kommercielle sexarbejdere, mænd,
der har sex med mænd, migranter og deres ægtefæller, samt teenagere i alderen 15-17 år; omsorg og støtte til voksne og børn, der lever og er
smittet med HIV; samt institutionel kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer. Alle
komponenter af projektet gennemføres direkte af en række lokale armenske organisationer.
Mission Øst har det overordnede ansvar for overvågningen af projektet og for at kontrollere, at
alle projektets elementer, også økonomisk, gennemføres i henhold til budgetter og planer.
Hundredtusinder er nået
Efter afslutningen af de første tre år af projektet havde projektet direkte omfattet 2.175 stiknarkomaner, 3.095 kommercielle sexarbejdere,
2.545 mænd, der har sex med mænd, og 831
teenagere; 11.756 personer har været omfattet
af frivillig rådgivning og testning for HIV; og endelig har 464.693 unge været målgruppe for informationsaktiviteter om farerne ved HIV.
Ud over de aktiviteter, der allerede er gennemført, vil der i den nuværende og anden projektfase blive gjort en ekstra indsats i forhold til migranter, dvs. armeniere, der er vendt tilbage fra
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udlandet, hovedsagelig Rusland, hvor de har
fungeret som korttidsarbejdere. Undersøgelser
viser nemlig, at epidemien i Armenien i stigende
grad bevæger sig uden for de traditionelle risikogrupper, og dette forhold, sammenholdt med de
høje rater for migration blandt korttidsarbejdere,
nødvendiggør nye typer indsatser for at bremse
spredningen af sygdommen.
Smitte fra mor til barn
Én af de risikogrupper, der specielt er fokus på i
projektet, er børn af HIV-positive mødre. De armenske kvinder bliver som regel smittet af deres mænd gennem seksuel kontakt. Hvis det
ikke opdages, overføres infektionen til deres
børn under graviditeten. Hvis virus-niveauet holdes nede af ARV-medicin under graviditeten,
hvis forløsningen bliver foretaget ved kejsersnit,
og hvis moderen undlader at amme, er risikoen
for, at hun smitter sit barn dog næsten nul.
At forebygge smitten mellem mødre og deres
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børn, er en af de vigtigste måder, hvorpå epidemien kan stoppes. Det forudsætter selvfølgelig,
at mødrene véd, hvordan de skal forholde sig.
Én af mange tusinde
Én af de mange tusinde, der har draget fordel af
Mission Østs projekt, er 28-årige Naira og hendes 1-årige søn, Suren. Under en forgående graviditet blev Naira diagnostiseret HIV-positiv. Hun
var blevet smittet af sin mand, som var HIV-positiv uden at vide det. Da de fandt ud af, at de
var smittede, blev de hjemme en hel uge, mens
de var i choktilstand. Naira siger: ”Jeg troede,
jeg skulle dø”.
Nairas første graviditet endte med fødslen af
et dødt barn, hvilket hun tilskriver det faktum,
at hun var under stress. På fødeafdelingen i Jerevan var personalet bange for at røre hende, bange for at tage blodprøver osv. Det følte hun meget stressende. ”De gjorde ingenting,
de ventede bare på at mit barn skulle dø, før de
foretog kejsersnittet” siger Naira.
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”Da min mand og jeg fandt ud af, at vi var HIVpositive, var der stor hjælp at hente hos organisationen Real World Real People (én af de lokale
partnere, der gennemfører projektet i Armenien under tilsyn af Mission Øst). Min ven Zhenya
var en stor inspiration for min mand og mig. Min
mand siger: ”Vi skylder hende vores liv”.
Zhenya forklarede mig, at ved at tage ARV-medicin i graviditeten, få foretaget kejsersnit og undlade at amme, ville jeg kunne få et raskt barn.
Zhenya har nu to børn, og jeg har Suren. Ingen
af de tre børn er smittet med HIV.”
”Sammen kan vi dele smerten”
I de fleste tilfælde, hvor armenske kvinder smittes af deres mænd, ender parterne med at gå fra
hinanden. Men ikke I dette tilfælde. Naira forklarer: ”Min mand var blevet smittet, før vi mødte
hinanden, og han var ikke selv klar over det. Vi
forelskede os og blev gift. Efter at han fandt ud
af, at vi begge er smittet, har han ikke kunnet tilgive sig selv. Han bliver ved med at bebrejde sig
selv, at han har smittet mig. Jeg prøver at støtte
ham, og jeg har aldrig være gal over det. Jeg elsker min mand rigtig meget. På en måde er jeg
glad for, at vi begge er smittet, så vi har kunnet
dele smerten.”
Mødet med Naira og hendes søn Suren har været et utroligt livsbekræftende møde for mig personligt. Midt i alvoren med arbejdet med at bekæmpe den voksende hiv-epidemi møder man
mennesker, der viser, at Mission Østs indsats er
alle anstrengelserne værd. Det giver mig mod til
at fortsætte!

Andagt
v/ Anne Ellerbek

Gud er nær! Gud taler
Når skemaet tillader det, tager jeg onsdag eftermiddag sammen med kristne søstre og brødre
ned på Lygtens plads lige ved Nørrebro station,
København. Her står vi en time, fra 16.30-17.30,
og tilbyder bøn til alle, der måtte være interesseret i at lægge bekymringer, glæder eller sygdom over i Jesu hænder. Selvfølgelig er der
mange travle og lukkede mennesker – men hver
onsdag, uden undtagelse, oplever vi mennesker,
som er dybt taknemmelige for, at vi var på deres
vej. Det er mig en stor ære, når jeg møder disse
åbne hjerter, at kunne dele Jesu kærlighed, fortælle om min skat i Jesus og lægge hånden på
og velsigne mine medkøbenhavnere. En onsdag
i juli var særlig vidunderlig, da et brudt menneske blev rørt af Guds fred og glædestårer løb ned
af hendes kinder, idet vi bad med hende.
Gud er nær! Gud taler og virker i menneskers
liv. Der er intet mere meningsfyldt eller fredsgivende end at blive brugt af Gud, og have Ham
som absolut førsteplads i det liv, vi lever. For vi
er skabt til at give vores Herre ære i ord og i
handlinger.
”Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i
Gud ved vor Herre Jesus Kristus; ved ham har vi
nu fået forligelsen.” Rom. 5 vers 11
Du er hjertelig velkommen en onsdag eftermiddag, vi kalder os ’Bøn på gaden’ kl. 16.00 -18.00
– find os på facebook.
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ICMDA konference 2013

Identitet og
discipelskab
v/ Elisabeth Skappel, stud.odont. og
Marie Bodilsen Nielsen, stud.med.

Elisabeth Skappel
I slutningen af juni drog vi af sted til Hermon Højfjellsenter i Norge for tilsammen at udgøre den
danske delegation, der skulle deltage i den nordiske og baltiske ”Student and Junior Leader Training” arrangeret af ICMDA.
Sammen med kristne brødre og søstre nød vi
den velplanlagte konference i smukke naturomgivelser, med god servering og ikke mindst et
godt og relevant program. Skadestuelægen Giles Cattermole (UK) og psykiater og psykoterapeut Heike Gerhardt (D) stod for undervisningen,
som bl.a. bød på ”Hvorfor kristent studenterarbejde?”, ”Unlimited God, unlimited doctor?” og
”Caring for yourself and others”. Derudover var
der indlagt tid til bibelstudie, personlig mentoring og rekreation – sidstnævnte med en vandretur i fjeldet og sejltur på Sognefjorden.
Igennem konferencen blev det tydeligt, at vi har
eller har stor risiko for at have vores identitet i
andet end Kristus. Det kan være i vores lægegerning, gode resultater opnået ved eksamen og
forskning eller store engagement i kirken. Titusbrevet, som var udgangspunkt for bibelstudiet,
forkyndte evangeliet ”gjort retfærdige ved hans
nåde” (Titus 3,7) for os. Måske vi kan sige orde-
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Marie Bodilsen Nielsen

ne ”vi kan ikke gøre os fortjent til frelse” – men
lever vi i ordene? Har vi virkelig forstået det?
Mere konkret er der tre forslag fra konference,
som vi meget gerne vil give videre til til KM-foreningerne:
1) Mentorordning: opret mulighed for mentorordning mellem ældre og yngre studerende
i KM. Fx et tilbud om 3xkaffe i kantinen i
løbet af 1. og 2. semester, og så kan man
derefter vælge, om det skal fortsætte.
2) Erfaringsudveksling: at KM-udvalgene fra hele
landet mødes til årsmødet og på KM-lejr og
udveksler gode og dårlige erfaringer fra KMarbejdet og på den måde har mulighed for
at opmuntre og udfordre hinanden.
3) Discipelskab: overvej om der lægges program
for KM for programmets skyld eller om intiativerne med til at skabe rum for discipelskab,
hvor vi kan udruste og støtte hinanden til at
vokse og leve som kristne.
Til slut vil vi gerne takke Kristelig Lægeforening
for den økonomiske støtte, som gjorde det muligt
for os at deltage i konferencen og informere om
International Medical Student Conference, som
afholdes i London den 3.-9. februar 2014. Læs
mere på http://www.cmf.org.uk/students/imsc/
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Studenterne og Yngre læger
Studenterne Kristne Medicinere

INFO

KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus,
Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som
har noget, de gerne vil dele med de studerende.
De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg ”Kristne Medicinere” på
Facebook for at følge med dér.

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

Århus:
Samling onsdag eftermiddag i ulige uger kl
16-17.00 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: Hanna Sebelin Skogø,
hannaskog@hotmail.com

København:
Kristne Medicinere i København fortsætter i efteråret det berigende fællesskab om Kristus, livet og lægefaget med fællesspisninger, oplæg
og events.
Mandag 9. september kl. 16.30 Semesterstartshygge v. den nye hovedindgang og derefter i Panums studenterhus.
Torsdag 24. oktober ”Psykia-tro”- foredragsaften i samarbejde med PMS (Psykiatrigruppen for
MedicinStuderende) om forholdet mellem religion og psykiatri.
Torsdag 14. november Fællesspisning med oplæg om abort v. Kristine Engell-Kofoed.
7.-9. marts 2014 Forårslejr.

Århus: Anne Skytte Dideriksen,
tweenies_anne@hotmail.com
Odense: Heidi Christensen,
pactila@hotmail.com

Kristne Yngre Læger
- KYL
København
Fredag 6. september
Fællesspisning
Onsdag 16. oktober
Fællesspisning og oplæg
Fredag 6. december
Julefrokost
Nærmere detaljer følger via mail.
Kontaktperson: Anders Voldby, T: 6165 4324,
E: anders.voldby@gmail.com

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.
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Modtager:

Afsender: Kristelig Lægeforening . Nellikeløkken 14 . 3700 Rønne

Præventiv indsats skal bremse HIV-epidemi i Armenien. Generalsekretær i Mission Øst Kim Hartzner
hilser på 28-årige Naira, der er diagnostiseret HIV-positiv, og hendes 1-årige søn, Suren (læs mere
på side 10).

Hrisansko Medicinsko Udruzenje (HMU) er navnet på Serbiens Kristelige Lægeforening

HMUs første, men ikke officielle, møde blev afholdt i 2004 med Chris Steyn (HCFI) som taler.
Ved det næste møde i april 2005, hvor Peter Pattisson fra ICMDA deltog, blev den første bestyrelse dannet, og Dr. Klara Kisgeci Dudas blev valgt
til formand. Foreningens vedtægter blev vedta-
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get i november 2006, og HMU blev officielt registreret som forening i januar 2007.
Efter lang tids bøn og arbejde var vi taknemmelige for, at den almægtige Gud velsignede os og
lod os få vores nationale kristelige lægeforening.
HMU er opdelt i 4 sektioner, som hver er repræsenteret i bestyrelsen: a) læger, tandlæger, farmaceuter, b) medicinstuderende og unge læger,
c) sygeplejersker og medicinsk teknisk personale, d) paramedicinere.
Tak for venskab med Dansk Kristelig Lægeforening. Må Gud velsigne jer rigeligt!
Dr Klara Kisgeci Dudas, formand for HMU, Serbien. Oversat og redigeret af Kristian Kristensen.
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Vi ved ikke med bestemthed, hvornår de første
skridt til en dannelse af HMU fandt sted. I begyndelsen var der tale om personlige relationer, bedegrupper og kontakter som blev knyttet
ved forskellige konferencer arrangeret af ICMDA,
HCFI (Healthcare Christian Fellowship International) og PRIME (Partnerships in International Medical Education).

