
Formandsberetning 2020 

Ved Anne Bodilsen 

 

I år har på mange måder været et usædvanligt år – og det er bestemt også usædvanligt at vi må 

afholde generalforsamlingen i en online udgave. Forberedelserne til generalforsamling fik mig til at 

tænke på hvor længe det er siden at jeg har set mange af jer – og jeg håber virkelig at vi næste år 

kan få mulighed for at mødes – sådan rigtigt. Jeg håber også at vi kan lykkes med ikke kun at se 

begrænsninger men også muligheder for nye tiltag. Måske var det i år at flere små lægegrupper 

kunne mødes, at vi fik hørt nogle gode webinars eller lignende. 

 

Vi har et rimelig stabilt medlemstal omkring 200. Vi har ikke mange studerende som medlemmer og 

jeg håber på at vi kan gøre de studerende opmærksomme på at vi er her og at vi også er relevante 

for dem. Jeg glæder mig over det engagement og opbakning der er fra medlemmerne – det er skønt 

at mærke. 

 

Vi har i årets løb mistet 4 medlemmer og vi mindes: Aksel Berthelsen, Niels Jørgen Thomsen, Ernst 

Jacobsen og Hanne Christensen. Ære være deres minde. 

 

Bestyrelsen består af 5 mand, Anne Bodilsen. Formand, Jeff Sørensen, næstformand, og 3 menige 

medlemmer, Tobias Nissen, Birgit Kyndesen og Jakob Ørskov. Dertil to suppleanter Tobias Kjøller 

og Eva Maksten. Tak for det store arbejde I alle gør! Det er altid inspirerende at være til 

bestyrelsesmøde med jer.  

 

Derudover har vi en række andre folk på vigtige opgaver, det drejer sig om Karen Nielsen som 

kasserer, akademisk medarbejder Filip Esmarch, missionssekretær Grethe Lemvik og Serpens-

udvalget: Ida Guldberg, Jørgen Nørrelykke Nissen og Torben Andersen.  

 

Tak for det engagement I alle ligger for dagen. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

 

Christian Lyng Knudsen har i en årrække været ansat som Area Representative i ICMDA men 

stopper nu i det job. Tak for den indsats, du har lagt der. 

 

Vi nåede at få afholdt et enkelt møde, inden landet lukkede ned, nemlig vintermøde i København 

hvor Stephen Sandoval holdt et meget personligt, rørende og tankevækkende foredrag om at være 

menneske når hele verden ramler omkring en. Der var ikke nemme løsninger og short cuts, men 

gode refleksioner fra en kristen mand som turde dele ud af tanker, frustrationer og håb. 

 

Årets øvrige møder måtte desværre aflyses men vi planlægger at vende stærk tilbage næste år og 

såfremt der fortsat er begrænsede muligheder for at mødes, arbejder vi på online tiltag. Næste års 

program kan ses på hjemmesiden. 

 

Jeg glæder mig over, at der fortsat er lokale grupper rundt om i landet. Det er en god måde at mødes 

på nu vi ikke alle kan være sammen. ICMDA har lanceret en lang række webinars – der er link på 

hjemmesiden, måske det var en ide at invitere læger i dit lokalområde til en aften hvor en af 

foredragene ses og drøftes?  

 

Jakob og jeg deltog i forsommeren i et online møde med repræsentanter fra KLF i de øvrige 

nordiske lande hvor muligheden for nordiske webinar også blev drøftet og hvor den svenske 

foreningen i første omgang to teten. Vi skal nok melde ud når vi ved nærmere. 

 

Jeg er fortsat med mellemrum ude at holde oplæg om relevante etiske emner – ofte aktiv dødshjælp. 

Jeg er taknemmelig for at få lov til at drøfte det med alle mulige mennesker i forskellige 



livssituationer og det er altid inspirerende at få nye inputs og sammen med andre få sat ord på de 

udfordringer vi som kristne står overfor når vi skal navigere i etiske spændingsfelter. 

 

Der er små kristne mediciner grupper i både København og Århus. De vil rigtig gerne kontakten til 

kristne læger – så invitere dem gerne ind til kaffe eller aftensmad og en snak om livet som kristen 

læge. Kontakt studentersekretærer Birgit eller Jakob for mere info. 

 

Foreningen her ville ikke være noget uden jer – så engagerer jer, kom med forslag og ideer – vi har 

brug for det. Det gælder både ideer til hjemmesiden, forslag til artikler til Serpens, anbefaling af 

foredragsholdere osv. Vi står også næste år overfor udskiftning i bestyrelsen, da jeg stopper som 

formand og Jeff stopper som næstformand. Tak om du vil overveje om det er dig som skal træde ind 

i bestyrelsen, om du kender en der skal have et prik på skulderen, og om I alle vil bede med for 

denne proces. 

 


