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Nye tider - nye sider...
Du sidder nu med første nummer af det nye
Serpens Aeneus (Kobberslangen) i hånden.
Den gamle ”Redacteur” har takket af, og
vi skylder Arne Skipper en stor tak for hans
kæmpestore, årelange og ofte ensomme
arbejde med at få udgivet foreningens blad.
Betegnende for størrelsen af dette arbejde
er, at han nu er afløst af et helt redaktionsudvalg på fire bestående af Hans Paulli
Jørgensen (formand og dermed ansvarshavende redaktør), Preben Bredesgaard, stud.
med Boje Ehmsen og undertegnede.
Ideen med fortsat at udgive bladet i papirform er, at flere af vore medlemmer foretrækker at sidde med et blad i hånden frem
for først at skulle på nettet og enten selv
skrive bladet ud eller læse det på skærmen.
Hvis du imidlertid foretrækker kun at få bladet elektronisk, så kontakt forretningsføreren. Foreningen kan derved spare unødvendige porto-kroner.
Moderniseringen af Serpens er sidste led i
bestræbelserne på at give vores forening et
mere tidssvarende ansigt udadtil. Det startede med vores nye logo, herefter fik vi en
ny hjemmeside, og turen er nu kommet til
vores blad. Vi mener, vi har en god sag og
vil gerne være mere synlige i offentligheden.
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Meningen med bladet er, dels at præsentere foreningen udadtil, dels at virke som
et kommunikationsmiddel indadtil. Indholdet vil komme til at bestå af mødeannonceringer og mødereferater, præsentation af
enkeltmedlemmer, orientering om lægemission og studenterarbejdet, etisk debat,
gerne med bidrag og debatindlæg indsendt
af medlemmerne. (Den aktuelle debat vil
udover i Serpens Aeneus også kunne foregå
på hjemmesiden). For at understrege foreningens grundlag vil der også i hvert blad
være et andagtsstykke.
Som I kan se, har bladet fået et nyt layout, som vi håber, I vil synes om. Da dette
imidlertid koster penge, har bestyrelsen af
økonomiske grunde besluttet at nedsætte
antallet af numre fra fire til tre om året.
Udgivelsestidspunkterne er planlagt til at
være den 15. april, den 15. august og den
15. december. Indlæg til bladet skal være
redaktionen i hænde senest 1 måned for
udgivelsen.
Redaktionsudvalget modtager meget gerne
reaktioner på og forslag til forbedringer af
det nye blad.
God læselyst!
Hans Holmsgaard
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Du tiltrådte den 1. august 2008 et professorat i okulær immunobiologi ved
Københavns Universitet. Hvad indebærer det?
Professoratet har til formål at styrke basalforskningen omkring immunsystemets
interaktion med øjet og dets betydning for
udvikling af immunologisk relaterede øjenlidelser. Disse er blandt andet uveitis og
aldersrelateret makuladegeneration (AMD).
AMD er den hyppigste årsag til alvorligt
synstab i den vestlige verden, hvor mere
end 10% over 60 år har sygdommen. Det
er specielt indenfor de sidste fem år blevet
helt tydeligt, at immunsystemet er af væsentlig betydning for udviklingen af denne
sygdom. Vi undersøger her sammenhængen mellem aldringen af immunsystemet
og udviklingen af sygdommen, da vi har
fundet evidens for en sammenhæng.

Professor og
prædikant
Mogens Holst Nissen, født 1954,
cand.med. fra Københavns Universitet 1981,
dr.med. 1992, professor i okulær immunobiologi 2008. e-mail: mhn@dadlnet.dk.
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der arbejdes stadigt med at finde en mulig
funktion, såfremt der er en.
Ved siden af dit professorat er du også
leder af en national forskerskole/ forskeruddannelsesprogram indenfor immunologi?
I 2005 søgte jeg midler fra Forsknings- og
Innovationsstyrelsen til at etablere en forskerskole indenfor immunologi. Vi modtog
10 mio kr i bevilling fra videnskabsministeriet og har siden modtaget yderligere godt
7 mio fra ministeriet. Herudover har vi modtaget godt 15 mio fra deltagende universiteter og virksomheder i støtte, dels til nye
ph.d.-stipendier og dels midler til kvalitetsløft af uddannelsen. Forskeruddannelsesprogrammet har til formål at uddanne forskere indenfor det immunologiske område

og sikre en høj kvalitet i uddannelsen. De
deltagende universiteter er Ålborg, Århus,
Syddansk, Københavns, Danmarks Tekniske
Universitet og Lunds Universitet i Sverige.
Vi arrangerer ph.d.- kurser, videnskabelige
symposier og årsmøder. Man kan finde
yderligere information på adressen www.
immunology.dk
Du har mange jern i ilden. Et af dem
er, at du også er prædikant i din fritid.
Hvad er det, der særligt ligger dig på
sinde?
Jeg holder ca. 20 møder om året i Luthersk
Missionsforening, Indre Mission og Folkekirken. Det er et stort privilegium at få lov til at
formidle Bibelens budskab og evangelium
om Jesus Kristus. Et budskab om det evige
liv, at det er muligt at leve i et åbent og

Du er tidligere blevet dr.med. på en
af handling om beta-2-mikroglobulin.
Kan du fortælle lidt om det?
Beta-2-mikroglobulin er et lille protein på
12 kDa, der findes i biologiske væsker og
som en del af vores vævstypemolekyle HLA
klasse I. Et molekyle, som immunsystemet
kan genkende på overfladen af alle celler.
Som student sidst i 70’erne blev jeg sat til at
karakterisere en ændret form af proteinet,
der kan påvises i blodet fra patienter med
autoimmune og maligne lidelser. Vi fandt,
at komplementsystemet spaltede proteinet
og dermed ændrede dets egenskaber afgørende. Det havde større tendens til at fælde
og er muligvis af betydning for dannelse af
amyloid. Selv efter ca. 30 års forskning er
den præcise biologiske betydning af den
spaltede form dog endnu uafklaret. Men
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tillidsfuldt forhold til Gud i kraft af det offer, som Jesus bragte for 2000 år siden. Ikke
mindst er det at få lov til at læse og leve i
Guds ord en ufattelig stor rigdom og glæde.
Dermed er det ikke sagt, at livet er uden
problemer, men at kende den, der kender
alt, og som ønsker os alt godt, det er fantastisk. Mit ønske er, at ethvert menneske
må være kendt af Jesus og ikke ønske andet
end ham alene som sin stedfortræder for
Guds domstol. For kun Jesus er Vejen, Sandheden og Livet.
Hvad er dit bibelsyn?
Bibelen er den måde, hvorpå Gud klarest
og mest tydeligt kommunikerer til os mennesker. Når man i evangelierne møder
Jesu holdning til Skriften, stiller han aldrig
spørgsmålstegn ved dens troværdighed,
men derimod ved den måde, hvorpå nogle
tolker og anvender Skriften. I Bibelen møder vi sandheden om Gud og os selv; den
fortæller om vores fortabthed, men også
om det ufattelige, at Gud blev menneske
og bragte sig selv som offer for at skabe
en åben vej til himlen. Ønsket om at bringe
Gud i øjenhøjde, at shoppe i Bibelen og
sammenstykke sin egen virkelighed, hvor
Gud er forståelig – så mit regnestykke går
op – kan godt være en fristelse for mig. I
den sammenhæng har jeg måttet erkende,
at det uforståelige må jeg lade ligge og acceptere, at Gud er Gud, at han tænker og
handler anderledes, end jeg ville gøre ud
fra sund menneskelig fornuft og derfor selv
finder rimeligt. Jeg har den tillid til Gud, at
han besidder en indsigt i tingene, der er
langt overstiger den, jeg selv har, at han
har ret, når han handler, og at han ønsker
alt godt for mig og ethvert menneske.
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Hvad er dit livssyn?
Livssyn og bibelsyn kan for mig ikke adskilles. Det er uløseligt bundet sammen. Hvis
du tager Jesu Bjergprædiken eller det dobbelte kærlighedsbud om at elske Gud af
hele dit hjerte og sin næste som dig selv, vil
det umiddelbart komme til at præge tanke,
handling og holdning.
Vi i Vesten er blevet ufatteligt tilgodeset
med materielle goder og velstand. På verdensplan lever vi på ren ’business class’,
hvor vi har råd til at tænke fremadrettet på
investering i bolig, tilbygninger, vores børns
uddannelse osv. Faren er imidlertid, at vi er
og bliver nutidige og mister synet for det,
som Paulus kalder det usynlige, det som
varer evigt, og som består. Det at være og
leve som en kristen, rummer klart en etisk
udfordring, både i forhold til vores familie,
venner og kollegaer og det samfund, vi er
en del af. Normen for vores etik som kristne
må være bestemt af det, Guds ord siger,
og ikke af den generelle opfattelse og den
norm, som er i samfundet. Her er det kristne fællesskab vigtigt, da vi her kan støtte
og hjælpe hinanden.
Jeg er bekendt med, at du er optaget af
billedkunst. Hvad har billedkunsten at
sige os i dag?
Det er rigtigt, at jeg har rigtig stor fornøjelse
og glæde ved at se på billeder. Ind imellem
er der nogle der spørger mig, om det vil
være et godt køb at købe det og det billede.
Mit svar er altid: ”Det kan jeg ikke svare på,
for jeg kender ikke fremtiden”. Et billede
skal man købe med hjertet og ikke som en
investering. Kan du lide billedet og synes,
det er prisen værd, skal du købe det.
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Gud har udstyret os som mennesker med
kreativitet, sanser og følelser. Det gør menneskelivet ufatteligt rigt med mange muligheder. En af de ting, vi som mennesker
sætter stor pris på i dag, er at rejse. Der er
mange måder at rejse på og at finde frirum fra arbejdet i hverdagen på. Det kan
være at læse en god bog, høre musik, tage
i sommerhus eller til udlandet eller se på
billeder.
Billedkunst er en kommunikationsform. Den
kan søge ind i nogle egne kvaliteter omkring komposition, farvevalg, motiv og andet. Den kan også vælge at sætte spørgsmålstegn ved den måde, vi lever og agerer
på. Personligt finder jeg stor glæde i billedkunsten, fordi jeg netop dér kan møde et
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udtryk og en forståelse, som jeg selv kan
identificere mig med.
En billedkunstner er ikke kun en håndværker, der for eksempel gengiver et landskab.
Det ville man kunne gøre bedre ved et
fotografi. Men kunsteren lægger i billede
en tolkning af egen sindstilstand, nogle
bestemte betoninger, hvor der sker et tilvalg og et fravalg af ting. Det udtryk er det
muligt at aflæse, hvis kunstneren er en god
formidler. Billedet kan hjælpe dig til at se
og blive opmærksom på ting i naturen og i
dit eget sind. Netop på den måde kan billedkunsten være med til at berige hverdagen på en måde, der gør livet mere rigt.

af Hans Paulli Jørgensen
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Kristne medicinere
i Danmark
På de tre steder i Danmark, hvor man kan
studere medicin, findes der organiseret fællesskab for kristne studerende. Byerne er
Århus, Odense og København med hver sin
kristne medicinerkreds. For nogle år tilbage
var grupperne små og nogle steder næsten
ikke eksisterende, men i de senere år er
grupperne vokset og står i dag stærke.
Odense
I Odense var der i mange år ikke noget organiseret fællesskab, da gruppen kun bestod af en eller to personer. Efter år med
forbøn, har en ny stor gruppe organiseret
sig. Den har i dag sin egen hjemmeside og
har været med i artikler i Kristeligt Dagblad.
Den årlige fælleslejr for kristne medicinere
i hele Danmark blev i år for første gang arrangeret af Odense-gruppen og afholdt på
Fyn. I Odense ønsker de kristne medicinstuderende at udgøre et fællesskab, hvor både
medicinstudiet og den kristne tro har en
central plads. På hjemmesiden findes kalender for kommende aktiviteter samt kontaktinformation for nye studerende. Formålet for medicinergruppen er bl.a.. at skabe
et netværk for kristne medicinstuderende i
hele Danmark samt at udgøre et alternativt
socialt netværk på studiet, hvor man har
troen til fælles og hvor der er rammer for at
støtte og bevare hinanden i troen. Desuden
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er fællesskabet et forum for debat af etiske
problemstillinger.
Århus
I Århus holder de kristne medicinstuderende regelmæssigt møder i løbet af semestret. Det er lidt forskelligt, hvilken karakter
møderne har, men ofte kommer en læge
og fortæller om et interessant emne. Andre
gange har møderne et mere socialt præg
med hygge og bøn.
København
Københavns kristne medicinergruppe fungerer som en af de mange basisgrupper på
Panum Instituttet og har således sin egen
bestyrelse. Arrangementerne er blandt andet ugentlig bøn på studiestedet samt møder i løbet af semestret i private hjem. På
disse møder bliver forskellige emner med
relevans for både studie og tro omtalt og
diskuteret. Ind imellem er der fællesspisning før, og altid har bøn og lovsang en
central plads i fællesskabet.
I Københavns medicinerkreds blev der i
forårssemestret holdt generalforsamling,
hvor fire unge studerende blev valgt ind i
bestyrelsen. Der blev besluttet et årligt kontingent for medlemskab på 75 kr. Desuden
blev der diskuteret visioner for fremtiden.
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Gennemgående i gruppen er visionen at
være et sted, hvor alle er velkomne og
et sted, hvor det ikke handler om, hvilken
kirke man kommer i; men hvor troen på
Jesus er dét, man er fælles om. Desuden
ønsker mange i gruppen at være del af et
fællesskab, hvor man kan blive rustet til
at være en kristen læge, og et sted, hvor
der bliver åbnet en dør til debat om Gud
og trosspørgsmål. For at nå det mål, er det
vigtigt at bygge relationer udsprunget af
kærlighed.
Lejren
Hvert år holdes en fælles lejr for kristne
medicinere fra hele Danmark. I år blev den
holdt i en spejderhytte på Fyn, og ca 30 studerende deltog. Flemming Bille var inviteret
som taler under temaet: Tilstedeværelse.
Flemming Bille talte bl.a. om, at bibelen
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handler om, at Gud ønsker at være til stede
i vore liv, og om hvordan vi kan være til
stede i andre menneskers liv - f.eks. vore
patienters.
Frida Johansson fra Københavns studiekreds
fortæller om lejren, at det var en weekend
med afslappet atmosfære, hvor man kunne
være sig selv. Desuden var det dejligt at få
serveret nybagt brød om morgenen. Frida
talte fredag aften om sit liv og om det, at
vores kald dybest set handler om at være
og leve i Guds nærhed.
Som altid på den årlige lejr blev der serveret god hjemmelavet mad, spillet spil og
hygget. Der var også tid til bøn og lovsang.
Søndag formiddag før afrejse blev der holdt
andagt og serveret en lækker brunch.
af Ida Järvung
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Maria Møller Knudsen

Birthe Linde

Kristendom og psykiatri
Vinter- og forårsmødet i Kristelig Lægeforening gik i år under temaet Kristendom og
psykiatri. Programmet bestod af to indlæg;
”Kristen og psykisk syg” ved Maria Møller
Knudsen samt ”Kristen og psykiater” ved
Birthe Linde, Herning. Begge møder blev
afsluttet med kaffe og nadvergudstjeneste.
Maria Møller Knudsen indledte med at fortælle sin historie som kristen og ramt af
psykisk sygdom i en periode af sit liv. Hun
fik diagnosen skizoaffektiv sygdom. Vi, der
lyttede til hende, fik indblik i hvilken indvirkning det havde gjort på hende at blive
indlagt på et psykiatrisk hospital. Maria fortalte ærligt om frygten og angsten under
indlæggelsen, men samtidigt hvordan hun
oplevede, at Herren var trofast hele vejen
igennem. Det var ikke på den måde, at
frygten og smerten forsvandt, men på et
dybere plan. Maria fortalte, at hun under sin
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sygdom blev meget bange for at blive glemt
og angst for at blive helt alene og særlig
angst for at blive glemt af Jesus. Hendes
vidnesbyrd er, at hun under sin sygdom, og
den voldsomme oplevelse, det var at blive
indlagt og til tider behandlet mod sin vilje,
oplevede et helt særligt nærvær af Jesus.
Hendes budskab er, at Jesus tager sig af den
enkelte.
Ved at synge sange og læse digte, som
Maria selv havde skrevet, fik vi et levende billede af oplevelserne i sygdommen
og håbet i troen. Maria beskrev åbent og
ærligt, hvor svært livet var for hende, om
kaosset i sindet, frygten, angsten og ikke
mindst spørgsmålet til Gud om ”hvorfor” og
de manglende svar.
På trods af tilbagefald undervejs har Maria i
dag fået det meget bedre. Hun er gift med
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TEMA
Erik og arbejder med at oplyse og nedbryde tabuer om psykisk sygdom og tro. Maria fremhæver, at troen på Gud er en stor
hjælp og ressource; men desuden kan den
være en frustration: Hvorfor gør Han mig
ikke rask?? Men da livet og sygdommen var
svær at acceptere, og alt syntes meningsløst, klamrede Maria sig til løfterne i bibelen og særligt til skriftstedet i Esajas kap 41.
vers 10 - et bibelvers hendes blik en dag
faldt på i et øjeblik, hvor hun uden mod på
tilværelsen søgte Gud om vished for, at Han
aldrig ville svigte hende.
”Frygt ikke, for jeg er med dig,
fortvivl ikke, for jeg er din Gud.
Jeg styrker dig og hjælper dig,
min sejrrige hånd holder dig fast.”
Birthe Linde, psykiater fra Herning, fortalte
om sit arbejde som psykiater og kristen. Fra
hende fik vi indblik i psykiatrien set fra behandlerens side. Birthe tog på en fintfølende måde fat i de svære spørgsmål om dæmonbesættelse, og om troen gør syg. Hun
fortalte, at hun ikke vil benægte, at mennesker kan være plaget af onde ånde. Det
taler Jesus jo om i evangelierne. Samtidig
gjorde hun klart, at i tilfælde, hvor spørgsmålet om dæmonbesættelse bliver aktuelt,
vil det først og fremmest være et område
for en præst at tage sig af. Som kristen og
psykiater har man fordelen og ressourcen at
kunne samarbejde med en præst.
Gør troen syg? På det spørgsmål svarede
Birthe, at man ikke bliver psykisk syg af at
være troende. Tvært imod lever troende
med psykisk sygdom længere end ikke troende; men troen kan farve sygdommen. I
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tilfælde, hvor troen er præget af strenghed
og fordømmelse kan det være ekstra svært
for et menneske også at lide af en psykisk
sygdom. Birthe fremhævede dog, at dét at
have en tro er en ressource. Bl.a. kan menigheden være et favnende fællesskab og
give social tilknytning for den psykisk syge.
I forholdet mellem behandler, patient og
pårørende talte Birthe om lægen som eksperten på diagnoser og medicin og patienten som eksperten på sygdommen. Netop
derfor er det vigtigt med et godt samarbejde mellem lægen og patienten og ofte
også pårørende. Dette kaldte Birthe relationsbehandling.
Som kristen behandler mener Birthe, at
man har flere muligheder. Man kan bl.a.
tage kontakt til præsten i menigheden, hvor
den psykisk syge er tilknyttet og fortælle, at
patienten ikke magter de store eller slet ingen opgaver i menigheden. Derudover kan
man formidle kontakt til evt. bibelgrupper
i tilfælde, hvor den psykisk syge ikke selv
magter det.
Til sidst talte Birthe om, at hun som troende
psykiater i besværlige situationer kan få lov
til at være magtesløs ind imellem. Hun siger, at hvis vi som læger er almægtige, skal
patienten ”præstere” at blive rask, hvilket
kan medføre, at lægen afviser patienten,
når det ikke går som planlagt. Som kristen
ved vi, at kun Herren er almægtig og sammen med patienten kæmper vi kampen
mod sygdommen, men i sidste instans er
ansvaret Guds.

af Ida Järvung
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Fortid - Nutid - Fremtid

Andagt:

CITAT FRA KLF’s
FESTSKRIFT 1922

GUDS PLANER FOR
DIT LIV
- DIN BEDSTE DAG

Jeg ville tro, at hvad vi ønsker og venter os
af Kristelig Lægeforening, er i høj grad afhængig af, hvad vi selv er.
ER VI STÆRKE, åndeligt og kristeligt set, vil
KLF vel først og fremmest blive et nyt arbejdsfelt, et nyt udgangspunkt for kristeligt
arbejde, indadtil og udadtil som lægemission.
ER MAN en INTELLEKTUEL TVIVLER, vil man
føle glæde, beroligelse, og styrkelse ved at
træffe en kreds af akademisk-naturvidenskabeligt uddannede mænd, der trods dette
er kristne.
ER MAN SVAG I TROEN, veg i viljen, søger
man og venter at finde i KLF en styrkelse i
tro og vilje ved at se netop disse egenskaber udfolde sig indenfor KLF.
ER MAN FORJAGET af arbejde, opfyldt af verden med dens krav og dens glæder, søger
man først og fremmest i KLF et fristed og
hvilested for ånden, hvor kristendommens
lys brænder stærkt og varmt, hvor man føler
lykken og freden ved at være Kristi tjener
( forfattet 1922 af Gustav Schroll - Praktisernde læge i Odense )

K
L

Opfordring: Støt en student

“For jeg har planer med jer, siger Herren,
planer om fremgang og ikke tilbagegang,
så I må opleve den fremtid, I håber på” (Jeremias 29,11).
“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer,
siger Herren, planer om lykke ikke om ulykke, om at give jer fremtid og håb”
“Råber I til mig, og går I hen og beder til
mig vil jeg høre jer. Søger I mig skal I finde
mig. Jeg vender jeres skæbne”
Gud har planer for dit liv, du skal fuldføre
den plan ! Dagen idag er den bedste dag ! fordi den er led i Guds plan !. Han er den der
går foran - du bliver ikke bedt om at være
din egen konsulent på dit livsværk, men du
er kaldet til at tage tros-skridt i overensstemmelse med hans vilje.
“Han fører sit blinde folk ad veje, de aldrig
før har betrådt. Han gør mørket til lys foran
dem og jævner vejen forude. Han svigter
dem ikke”
(Esajas 42,16)
Gå morgendagen i møde med tro og tillid
- og vær ikke bange, for Herren er der allerede.

Preben Bredesgaard

Skal du med til ICMDA’s næste verdenskongres i Uruguay i juli 2010? Det bliver sikkert
ikke helt billigt at deltage, men set i lyset
af tidligere ICMDA-kongresser, så tror jeg at
det bliver alle pengene værd.
Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, så har du dog mulighed for at give
din støtte alligevel (du er naturligvis også
velkommen til at bidrage, selvom du selv
rejser med til Uruguay - og ved selvsyn oplever studenternes glæde). Kristelig Lægeforening starter nemlig en indsamling med
det formål at give økonomisk støtte til de
danske stud.med.’er, der gerne vil med til
kongressen og til den specielle studenterkongres, som afholdes umiddelbart før hovedkongressen.
Kristelig Lægeforening har tidligere samlet
ind til studenterdeltagelse i verdenskongresser. Således støttede vi fire studenters
deltagelse i kongressen i Taipei i 2002 og

tre studenters deltagelse i Sydney i 2006.
Hver gang har studenterne fortalt om, hvor
stort udbytte kongresserne har givet dem,
og hvor stor betydning det har haft for dem
efterfølgende som kristne medicinstuderende.
De fleste af de studenter, der var med i
Taipei og Sydney er nu læger, men en ny
generation af studenter er på vej. Og skal
de ikke også have en chance?
Giv dit bidrag, så en stor flok studenter får
mulighed for at komme med! Send din støtte til Kristelig Lægeforenings konto mærket
“Studenter til Uruguay” - reg.nr: 2102, kontonr: 0600 818 368.
Vi vil her i bladet og på hjemmesiden følge
indsamlingen.
Du kan læse mere om kongressen på nettet: http://icmda2010.org/

af Kristian Kristensen
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Boganmelselse

Pensioneret embedslæge Kristian Bruun Hjøllund,
Risskov, er død, 86 år.
Kristian Bruun Hjøllund.
7. juli 1922 – 16. marts 2009
In memoriam

SKÆLD UD PÅ GUD
Sjælesorg i det moderne samfund

En af de store gamle ege i Kristelig Lægeforening er faldet. Kristian Hjøllund er ikke
mere.

af sygehuspræst Preben Kok

Jeg mødte Kristian Hjøllund og Inga ved det
første årsmøde i Kristelig lægeforening på
Nyborg strand i begyndelsen af tresserne.
Senere da vi kom på Hindsgavl slot ved Middelfart oplevede jeg Kristian som deltager i
nogle gevaldige diskussioner. Altid rolig og
velafbalanceret, - og selvom der kom kraftige argumenter fra modparten tabte han
aldrig fatningen.

Læger møder dagligt mennesker med
spørgsmål om eksisentielle problemer spørgsmål der alle starter med HVORFOR ?.
Der forventes af os , at vi kan give svar på
årsagen til livets alvorligste problemstillinger, og at pege på en lindrende udvej for
vreden, smerten, angsten, og fortvivlelsen.
Dybest set er det hvad al god sjælesorg
drejer sig om - men er vi istand til at løse
denne livsnødvendige opgave, det at bringe
afklaring, fred og forsoning ?

Hans latter og glæde ved festaftener var
smittende, og han lagde aldrig skjul på at
hans plads var i den danske evangelisk-lutherske kirke.

Kristne læger har den forret, at vi kan bede
for vores patienter, også når vi mangler
svar på livets hvorfor-spørgsmål.

Typisk for Kristian er det også, at han selv
havde tilrettelagt sin begravelse og dødsannonce. Kristian døde på Hospice Djursland
med Inga ved sin side.

SKÆLD UD PÅ GUD bringer klarhed over
hvem der har MAGTEN og ANSVARET.
Den sætter de ofte uløselige livssituationerne ind i det rette PERSPEKTIV.

”Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør
for sig selv. Når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Vi hører
altså Herren til, hvad enten vi lever eller vi
dør.”

Hvor går grænsen mellem dit eget ansvar
og Guds ? - det Preben Kok kalder DEN
FRUGTBARE GRÆNSE.

SKÆLD UD PÅ GUD bringer klarhed over
fundamentale tros-spøgsmål, samt fremragende vejledning til forståelse af menneskers sværeste byrder.
Og den bringer svar på, hvordan vi som
kristne læger kan opfylder vores forpligtelse
til at BÆRE HVERANDRES BYRDER.
SKÆLD UD PÅ GUD er både en klog bog og
en trosstyrkende bog LÆS DEN og BRUG
DEN

af Preben Bredesgaard

Den tilsyneladende uretfærdighed og frustration fører til vrede og magtesløshed hvordan får vi bragt disse følelser videre ?

Arne Skipper
Den gamle Redaktør
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Jo, TAL MED GUD, den samtale med din far
er vigtig, han kender dig, elsker og forstår
dig, også når du skælder ud, og føler dig
magtesløs (det betyder: løst fra magten).
MIN TRO har ET ANSIGT, siger Preben Kok,
og det bliver den nødt til at have, for ellers
henvender man sig til noget, der ikke rigtig
er der, og så kan aggressionen, vreden, sorgen, eller hvad det nu er, der trykker, ikke
forløses. Så firkantet er det faktisk
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Afsender: Kristelig Lægeforening . Sprogøvej 27 . 7680 Thyborøn

Køb en trøje og gør Kristelig Lægeforening kendt!
Trøjerne er hvide med foreningens logo på venstre side
af brystet og navnet på ryggen, og de blev brugt første
gang på lægedagene 2008.
De fås som sweatshirt i 70 % bomuld og 30 % polyester til 200 kr. og som T-shirt i 100 % bomuld til 90 kr.
(I begge tilfælde + porto).
Trøjerne kan bestilles hos Hans Holmsgaard på e-mail:
klf@klf-dk.org med angivelse af type, størrelse og leveringsadresse.

Preben Bredesgaard
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