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”Serpens Aeneus” er medlemsblad for 
Kristelig Lægeforening i Danmark. ”Serpens 
Aeneus” betyder ”Kobberslangen” og henviser 
til foreningens logo. 

Det næste Serpens bliver et årsskrift, som for-
ventes at udkomme medio maj. Stof til næste 
Serpens skal være redaktionen i hænde senest 
15. April 2015.

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

Gaver
Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening 
er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A 
og § 12 stk. 3.
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Nordea reg.nr. 2101 - Kontonr. 590-976-3365.

Nyhedsmail
Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail?  
Så send en mail til webmaster Anders Voldby 
på klfnaestformand@gmail.com
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Lederartikel

Vil I være med til  
at udvikle Kristelig  
Lægeforening?

v/ Formand Ellen Kappelgaard

På generalforsamlingen i september præsente-
rede vi bestyrelsens visioner for de næste 3 år. 

Det vigtigste, som vi havde brug for at diskutere 
og få tilbagemelding på, var visionen om at an-
sætte en medarbejder til at fremme Kristelig Læ-
geforening som forening og ikke mindst fremme 
foreningens formål. 
Vi ville meget gerne have mulighed for at an-
sætte en deltids akademisk medarbejder med 
gode kommunikative evner. 

Af relevante arbejdsområder kan tænkes:
• PR om foreningen og dens formål
• vedligeholde foreningens hjemmeside, så 

den er aktuel og relevant for medlemmer og 
andre

• kontakt til nyuddannede medlemmer og for-
midle forbindelse til erfarne kolleger på deres 
nye arbejdssted 

• opfordre læger, der sympatiserer med for-
eningens formål, til at blive medlem og støtte 
foreningen

• formidle kristne værdier ved f.eks. at styre en 
blog om aktuelle etiske emner 

• fremme udarbejdelse af relevant materiale 
om f.eks. etiske dilemmaer

• følge medierne med henblik på foreningens 
deltagelse i relevante debatter

• fundraising
• m.m.

Måske undrer I jer. For kan disse opgaver ikke 
løses udmærket af læger i fritiden? Og jo, det er 
der intet i vejen for. Men desværre er realiteten, 
at det ikke bliver til ret meget pga. manglende 
tid. Idéerne har vi, men tiden til at udføre det, 
slår ikke til. Vi må være realistiske.

Til stor glæde for bestyrelsen og de øvrige aktive 
medarbejdere var der på årsmødet stor opbak-
ning til at gå den vej, som blev skitseret. 

Når det gælder økonomien var vi i første om-
gang meget forsigtige og overvejede derfor kun 
en ansættelse på 20%. På generalforsamlingen 
var der overvejende stemning for at stile imod 
50% ansættelse. En sådan ansættelse vil inde-
bære en udgift på ca. 250.000 kr. afhængig af 
den ansattes løntrin og øvrige udgifter i forbin-
delse med arbejdet. Vi forudsætter, at hovedpar-
ten af disse midler skal indkomme som gaver. 
Vi havde den glæde, at der i forbindelse med 
årsmødet kom tilsagn om næsten 40.000 kr. år-
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Ledelartikel fortsat

I må meget gerne kontakte kasserer Karen Niel-
sen eller undertegnede på mail eller telefon 
(kontaktoplysninger, se Serpens, side 2), også 
for yderligere oplysninger. Bemærk i øvrigt at 
det er et nyt kontonummer, vi af hensyn til regn-
skabet bruger til alle indbetalinger og kontingent 
fremover (Nordea reg.nr. 2102, kontonr. 5909-
763-365).

Jeg håber meget, at ovennævnte satsning vil 
være et stort og vigtigt aktiv for Kristelig Læ-
geforening, så foreningen også i fremtiden kan 
være til konkret hjælp for kristne læger i Dan-
mark. Det kan ikke være anderledes, end at der 
må være et behov for at vi støtter hinanden i 
forhold til de vanskelige dilemmaer, vi står i, og 
som ikke bliver færre i fremtiden. For mig er det 
helt essentielt, at vi kan hjælpe og støtte hin-
anden til at bevare integriteten i arbejdet som 
kristen læge, så vi også kan blive bevaret som 
kristne.             

ligt som fastgiverordning, så det var en god start 
på et så tidligt tidspunkt. Nu håber vi, at flere af 
jer vil bidrage til den udvikling, som en sådan 
ansættelse vil kunne medføre.

Tænk om yderligere 100 medlemmer vil give til-
sagn om 2000 kr. årligt. Så er vi næsten i land. 
For en ordens skyld kan nævnes, at gaver og ga-
vebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsbe-
rettigede efter ligningslovens § 8 og § 12 stk. 3.  

På årsmødet advokerede vi for fastgiverordning 
via PBS, som også blev taget godt imod. Inden vi 
lægger os helt fast på den ordning, og den bliver 
sat i værk, vil vi undersøge den lidt nærmere, 
fordi der måske er andre og bedre løsninger.
Vi vil under alle omstændigheder meget gerne 
høre fra jer, der vil bidrage til ansættelsen, så 
vi ved lidt mere om, hvilket gavebeløb, vi kan 
regne med, inden vi opslår stillingen. Hvis vi må 
høre fra jer inden årets udgang, hvor I måske al-
ligevel overvejer jeres gavebudget, vil det være 
en hjælp, da vi gerne vil ansætte medarbejderen 
først i det nye år. 

Årsmøde
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Serpens fremtid

Serpens skifter format
v/ Boje Kvorning Ehmsen

Det Serpens du sidder med i hånden bliver det 
sidste af sin slags. Fra 2015 vil Serpens udkom-
me én gang om året som årsskrift. I den forbin-
delse vil vi fremover forsøge at bringe artikler 
som går mere i dybden med forskellige relevan-
te emner. Samtidigt vil noget af dét materiale, 
som tidligere er blevet bragt i Serpens, fremover 
blive publiceret på KLFs hjemmeside. Eksempler 
herpå er formandens årsberetning og regnskab 
samt referat fra foreningens generalforsamling.

Langt de fleste af foreningens medlemmer bru-
ger email og internettet dagligt. Dette kombi-
neret med øgede portoudgifter ifbm. uddeling 
af Serpens har medført, at bestyrelsen fremover 
primært vil kommunikere via nyhedsbreve ud-
sendt via mail gennem google groups, og via 

hjemmesiden www.dkklf.dk og via årsskriftet. 
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at udsende ny-
hedsbreve ca. 4 gange årligt. 

I den kommende tid vil medlemmer, som har 
oplyst sin mailadresse til foreningen, modtage 
invitation til google gruppen DKKLF. Det er be-
styrelsens ønske at udsende nyhedsbreve via 
denne gruppe, hvorfor det er vigtigt, at medlem-
merne accepterer invitationen. De medlemmer 
som endnu ikke har oplyst deres mailadresse 
til KLF, bedes gøre dette så hurtigt som muligt 
ved at sende en mail til adressen klfnaestfor-
mand@gmail.com med oplysninger om navn og 
adresse. På den måde kan bestyrelsen sikre sig, 
at alle foreningsmedlemmer modtager nyheds-
breve fra KLF.
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Generalforsamling 2014 v/referent Peter Bank Pedersen

1. Valg af dirigent Thomas Nissen vælges. General-
forsamlingen er indkaldt rettidigt. 

2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberet-
ninger til godkendelse
Formandsberetning v/Ellen Kappelgaard (Der henvises 
til den trykte beretning i Serpens 2.14) Årsberetning for 
2013, men også på vej ind i 2014. 
Medlemstal: 170 læger, 43 studenter og 23 kon-
tingentfrie. Afdøde medlemmer: Knud Gissel og Else 
Høilund, mindes. 30 deltagere fra Danmark ved Ver-
denskongressen i Rotterdam i juli 2014. Ikke gjort 
yderligere ang. mulige tandlægemedlemmer.
Bestyrelsen: Formand: Ellen Kappelgaard, Næstfor-
mand/studentersekretær: Anders Voldby, Studenter-
sekretær: Anne Bodilsen, Sekretær: Lilia Lautrup-Mei-
ner, Menigt medlem: Jeff Sørensen. Suppleanter: Ellen 
Holtze og Andreas Munk. Øvrige: International sekre-
tær: Kristian Kristensen, Kasserer: Karen Nielsen, Mis-
sionssekretær: Annette Hauge, Serpens redaktør: Boje 
Ehmsen, Webmaster: Ida Helsø.
Møder gennem året: Årsmøde 2013 v/Pablo Marti-
nez, Vintermøde Rungsted v/Jørn Braüner, Forårsmøde 
Herning v/Esben Lunde Larsen, ICMDA 2014 verdens-
kongres i Rotterdam, Andre møder: Prime: Majken Pe-
dersen deltog, IMSC 2014 i London (England hvert år, 
februar 2015): Kristian Knudsen deltog m.fl.
Lægemission: Støtter; Sten Møllgaard Andersen, Tan-
zania (nyt stetoskop), Gry og James Appel, Tchad, Jutta 
Jørgensen og Henrik Juhl, Zanzibar.
ICMDA: Kristian Kristensen sekretær for bestyrelsen og 
for eksekutivkomiteens forretningsudvalg. Venskab og 
møde med læger og medicinstuderende fra Serbien. 
Serbien vil gerne være venskabsforening og sender en 
hilsen. Øget samarbejde i Norden, bestyrelsesmedlem-
merne fra de nordiske lande var sammen i Rotterdam.
Ny hjemmeside: www.dkklf.dk. Nyhedsbreve vil 
fremover fremsendes via mail, primært til google-
gruppen DKKLF for medlemmer.
Økonomi: Underskud 2013: 18.075kr. Tak til vores for-
retningsfører Svend Bernhard, kasserer Karen Nielsen 
vil gerne fremover påtage sige hvervet som forret-
ningsfører ulønnet.
Lægemissionsfonden og Kristelig Lægeforenings 

Lægemissionskonto: Problem at afkast går ind på 
gavekonto. De skal uddeles nu – pålæg. Der kommer 
20.000kr. årligt i afkast. 
KLF i fremtiden: Tema 2015: Sygdomsforståelse og 
lægegerning i kulturel kontekst. 
Møder: Vintermøde 17. januar, Forårsmøde 21. marts, 
Årsmøde 25.-27. september v/ Dagfinn Høybraaten.
Bestyrelsens visioner for KLF i fremtiden:
Opfordring til at udbrede kendskabet til KLF, så vi for-
håbentlig får flere medlemmer.
Studenterne Århus: Kontaktperson Cristian Lyng 
Knudsen, over 70 på adresselisten, 20 aktive. Mødes 
hver 2. uge i Medicinerhuset til andagt, hygge og kaf-
fe. Månedlige arrangementer med talere med fokus 
på tro og lægearbejde. Opdateringer via facebook.
Aalborg: Ingen aktiv gruppe, men kontakt til enkelte 
studerende. København: Ugentlig bøn hver tirsdag, og 
fællesspisning hver anden uge, adresselisten over 100, 
nogle er dog læger, alt mellem 5 og 15 er næsten al-
tid til stede, der er en bestyrelse på 6 personer med 
Hanna S. Rosenkrands som formand. Der arrangeres et 
event om Kristent lederskab, med Jesus som rollemo-
del, 13. oktober. Odense: Ikke en aktiv gruppe lige nu, 
kontaktperson Heidi Christensen. Kristne Yngre Læge 
i København: Kan blive et interessefællesskab. Der af-
holdes landsdækkende KM-lejr 1 x årligt.
Andre tiltag: Ny hjemmeside lanceret med kalender 
på forsiden, betalingsmodul fx i forbindelse med Års-
mødet, og medlemmer kan få selvstændigt login. Vil 
gerne kunne lægge bekendtgørelser/skrivelser ud. 
Den nye adresseliste skal opdateres, og e-mailgruppe 
(google) igangsættes. 
Sundhedsbibelen – omsorgsbibelen: Behov for an-
dagtsstykker/vidnesbyrd fra kristne læger, som skal 
sendes ind, henvendelse kan rettes til Anders Voldby.
Internationalt ICMDA: 75 medlemslande, 12 regio-
ner, vi er i den største Eurasia, næste verdenskongres 
formentlig i Indien 2018, planer om Eurasia-kongres 
inden 2018. ICMDA støtter Kristne læger og medicin-
studerende specielt hvor det er svært at være kristen, 
deltager i videreuddannelse af unge læger og syge-
plejersker fra Syd-Sudan og deltager i online undervis-
ningsprogram i Masters of Family Medicine.
Alle beretninger blev godkendt.
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3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 
2013 til godkendelse og fremlæggelse af budget 

for 2015 v/Anders Voldby
Underskud, der vokser: Vi har en fælles konto der er 
delt i 3 ben, 1. Harstads fond: Lægestuderende kan 
søge støtte, 2. Lægemissionskonto: Man kan søge om 
midler, 3. En aktiv konto. Indtægtsstigning fra 2011 
til 2013, men udgifterne overgår indtægterne mere 
og mere. Største underskud er Årsmødet bl.a. grun-
det satsning på at få medicinstuderende med til en 
god pris. Hjemmesideudgift falder markant, får hosting 
gratis fra folkekirker og betaler kun 150 kr. årligt, med-
mindre der kommer opdateringer. Regnskabsføring 
udgår: Karen Nielsen overtager. Harstads Fond udgår 
ved årets udgang. Civilstyrelsen har blandet sig i den 
konto hvor både afkast og gaver går ind.
Spørgsmål ang. work a day fra salen, Kristian Kristen-
sen oplyser.
Årsregnskab godkendes. Budget for 2015: Overskud på 
ca. 25.000 kr. Budget for 2015 godkendes.
Kommentar: Husk værdien af Karen Nielsen.

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
1. Hvordan ser KLF i Danmark ud om 3 år: Medlems-
tal 300. Ansættelse af akademisk medarbejder 20% 
(måske 50%): PR om foreningen og vores formål, støt-
te til kristne læger, formidle kristne værdier. Økonomi: 
Gaver, fastgiver og gavebreve. Kommentar fra Preben 
Bredesgaard: Foreslår evt. en fundraiser. Kommentar 
fra Lilia Lautrup-Meiner: Vigtigt at fastholde studerende 
så vi får flere medlemmer. Gerne have en 50% medar-
bejder, der er uddannet i kommunikation, for at vi bli-
ver synlige på den rigtige måde. Kommentar fra Hans 
Holmsgaard: Når vi ikke synes vores egen indsats har 
båret frugt, bør man forsøge. Kommentar fra Andreas 
Munk: Vigtigt vi finder den rigtige og ikke fokuserer 
på ansættelsen i sig selv. Astrid Mattsson og Malene 
Hansen: Hvordan beslutter man holdninger, og er disse 
prædefinerede? Hans Holmsgaard: Da man begyndte i 
bestyrelsen, skrev de, der var enige, under.
2. Hvordan kommunikerer vi i fremtiden: Serpens 
som Årsskrift fra foråret 2015. Nyhedsmail, fx 4-5 gan-
ge årligt. Funktionsdygtig hjemmeside med brugbare 
links, der kan henvises til. Events på facebook som 

begivenheder. Kommentar Hanne Christensen: Vigtigt 
med noget på print, der er nogle der ikke er så online.
3. KLF’s engagement, hvordan: Mission - ICMDA/
Serbien - Støtte til Kristne læger i Danmark - Øget nor-
disk samarbejde - Hvad vil vi gerne give til? - Hvordan 
kan det tilrettelægges?
4. Hvordan kan KLF være med til at præge sam-
fundet med etiske værdier: Bibel til sundhedsperso-
nalet i Danmark - Publikation om etik til stud. med. 
- Udarbejde/oversætte relevante udtalelser om etiske 
problemstillinger i sundhedsvæsnet, hjemmesiden op-
dateres. - Blog med spørgsmål og svar.
5. Forslag v/Hans Holmsgaard: Undertegnede fore-
slår herved, at Kristelig Lægeforenings generalforsam-
ling tilkendegiver et ønske om, at foreningen forsøger 
at oprette og går ind i en national tværreligiøs, tvær-
faglig og tværpolitisk bevægelse med det formål at 
arbejde for, at aktiv dødshjælp og hjælp til selvmord 
ikke lovliggøres i DK. 
Vedtaget, med stort flertal.

5. Valg af formand: 
Ellen Kappelgaard villig til genvalg. Genvælges.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Anne Bodil-
sen er villig til genvalg, Lilia Lautrup-Meiner modtager 
ikke genvalg. Kandidat: Tobias Nissen. Anne Bodilsen 
genvælges. Tobias Nissen vælges som første stud. 
med. i bestyrelsen for KLF nogensinde.

7. Valg af bestyrelsessuppleant: Ellen Mølgaard Holt-
ze er villig til genvalg. Genvælges.

8. Valg af revisor: Bestyrelsen indstiller Anders Bjerg-
lund Andersen fra Beierholm revision. Genvælges.

9. Fastsættelse af kontingent for 2015: Læger 500 
kr. - Lægeægtepar 750 kr. - Studenter 100 kr. - Pen-
sionerede læger kan søge om kontingentnedsættelse 
på op til 50% - Nuværende kontingentfrie medlemmer 
kan forblive kontingentfrie. Vedtages.

10. Eventuelt: Tager afsked med Lilia Lautrup-Meiner i 
bestyrelsen, som fortsat gerne vil gøre en indsats i KLF.

Generalforsamling 2014 fortsat
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Det tjenende lederskab

Kan samtiden virkelig lære noget af Jesus om 
ledelse? Det spørgsmål havde man bedt gene-
ralsekretæren for Nordisk Ministerråd og tidl. 
norsk sundhedsminister Dagfinn Høybraaten 
(DH) besvare på Panum Instituttet i København. 
Foredraget var arrangeret af Kristne Medicinere 
i samarbejde med Kristeligt Forbund for Stude-
rende, og var det første Veritas-event på dansk 
jord, hvilket på dagen blev gjort synligt ved bl.a. 
flotte røde Veritas-bannere i auditoriet, et pro-
fessionelt finish og et overdådigt kagebord at 
slutte aftenen af med. 

Veritas-events er et internationalt koncept for 
sekulært målrettede foredrag med udgangs-
punkt i et kristent værdigrundlag. Formålet er 
at skabe et seriøst og inkluderende debatforum 
med en indgang til nogle af livets store spørgs-
mål. Typisk medvirker fremtrædende forskere, 
eksperter og højt profilerede offentlige personer. 
Det var spændende at få lov til at være de første 
til at præsentere dette koncept i Danmark.

Til aftenens foredrag var der dukket omkring 60 
interesserede op, både medicinere og folk fra 
andre faggrupper. DH, som selv bekender sig til 
den kristne tro, lagde ud med at sige, at hans 
budskab om Jesu ledelse er relevant uanset per-
sonligt ståsted eller ”Jesus-syn”. 

Som en grundlæggende præmis slår DH fast, at 
”Du er en leder!” 
En leder er nemlig i bund og grund én, der bliver 
set og efterfulgt. Og det gør enhver person i en 
eller anden sammenhæng.

Før man skal lede andre må man ifølge DH ind-
ledningsvis spørge sig selv, hvad man står for 
og hvordan man forholder sig til “bagsiden” af 
lederskabet. 
Ud fra teksten omkring Jesu fristelse i ørkenen 
(Luk 4,1-3), som DH omtaler som Jesu leder-
skabseksamen, fremhæver DH, at lederskab 
medfører fristelse i form af at tiltrække sig op-
mærksomhed, i form af ære, magt og berøm-
melse samt faren for at ville sætte sig selv i 
centrum. Derfor er det vigtigt som leder først at 
tage ansvar for at lede sig selv udenom disse 
fristelser.

Overskriften for Jesu lederskab var ”Det tjenende 
lederskab”, beskriver DH, idet han henviser til 
Jesu ord i Mark. 9:35, “Hvis nogen vil være den 
første, skal han være den sidste af alle og alles 
tjener”. Også historien om fodvaskningen (Joh. 
13:14-15) blev læst højt for at tydeliggøre poin-
ten om hvordan Jesus som disciplenes “chef” 
demonstrerede kernen i sit lederskab: At dét, at 
tjene, er det største.

reportage af foredrag om 
Jesus som  
rollemodel  
for lederskab  
på panum
v/ Hanna Rosenkrands &  
Boje Kvorning Ehmsen
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Det tjenende lederskab fortsat

Herefter rejses det nærliggende spørgsmål: Gi-
ver dette mening i nutidens lederskab?
Svaret er JA! Ifølge DH er dette en af hovedlin-
jerne i litteraturen på emnet - og henviser bl.a. 
til ledelseseksperten Robert Greenleaf. Desuden 
fortæller han fra sin egen erfaring som borgme-
ster og minister, hvordan han selv har oplevet, 
at det selv at tage del i de lavpraktiske opgaver 
åbner nye muligheder for at møde sine ansatte 
i øjenhøjde. Og netop dette stemmer overens 
med det menneskesyn Jesus demonstrerer. At 
det er væsentligt at møde det enkelte men-
neske i mængden, som Han gør det så mange 
gange igennem evangelierne. Jesus rører ved 
den spedalske, selv om vi véd fra andre eksem-
pler, at berøring ikke var nødvendigt for Jesus for 
at helbrede. Og hvis vi et øjeblik lukker øjnene 
og tænker Ebola, så bliver det pludselig tydeligt, 
hvor kraftfuldt dette eksempel er.

Herefter peger DH på en række overordnede ka-
rakteristika for Jesu lederskab.
1. Barmhjertighed: Dén, som du leder, er også 

din næste og er dermed genstand for din 
barmhjertighed.

2. Integritet: Der skal være overenstemmelse 
mellem ord og handling. Hele Jesu liv og ger-
ning bærer præg af dette.

3. Kommunikation: Jesus var tydelig; “Følg mig”. 
Jesus brugte lignelser for at fremme forstå-
else.

4. Forvaltning: Endelig havde Jesus et beun-
dringsværdig syn på dem, som han ledte. I 
Jesu sidste bøn (Joh. 17, vers 6 og 9) siger 
Jesus “De var dine, og du gav dem til mig” 
og “Jeg beder for dem; ikke for verden beder 
jeg, men for dem, du har givet mig, for de 

er dine”. Det er med andre ord en forvalt-
ningsopgave at være leder. Dette indebærer 
at man passer på, beder for og videregiver 
det man har til dem, som man er leder for. 
Jesu ledelsesstil bærer præg af dette, i for-
ening med ”learning by doing”-praksis, et 
mester-lærlinge-forhold, hvor teori og praksis 
forenes.

Foredraget blev afsluttet med en livlig spørge-
runde, hvor DH bl.a. besvarede spørgsmål om 
hvordan hans tro har påvirket hans hverv som 
minister og hvordan han har forsøgt at håndtere 
etiske dilemmaer, og om hvorvidt det i en leder-
rolle er nødvendigt at have et menneske man 
står til ansvar for og giver taleret ind i ens liv. 
(Svaret var ja!)

Et andet og mere tankeprovokerende spørgmål 
var, hvorvidt ledere generelt har en tendens til 
til blive siddende for længe, hvilket DH mente 
at de ofte gør. Som han tidligere i foredraget 
sagde: Jesus underviste tolv af sine venner i tre 
år, og trak sig derefter tilbage.
Aftenens konklusion må være, at der er ikke fin-
des det område i vore egne lederskabsopgaver, 
hvor vi ikke kan se hen til Jesus og lade ham 
lede os.

Redaktionen henleder opmærksomheden på at 
Dagfinn Høybraaten er hovedtaler ved KLFs års-
møde 2015.
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nyt fra bestyrelsen

nyt bestyrelsesmedlem  
i KLF v/ Tobias Nissen

Jeg hedder Tobias Nissen, er 27 år, og studerer 
medicin på 12. semester i København, hvor jeg 
regner med at blive færdig til januar 2015. Jeg 
har udskudt KBU indtil videre, da jeg ikke helt 
er afklaret på hvilket speciale, som jeg kunne 
tænke mig at specialisere mig i. Jeg har været 
med i Kristne Medicinere København siden jeg 
begyndte på studiet i 2007. Jeg er også aktiv i 
Luthersk Mission i Nansensgade i København. 
Jeg glæder mig over at være kommet med i be-
styrelsen, og ser frem til at tage del i arbejdet.

Kalender
Vintermøde
Lørdag 17. Januar, kl. 13-17.00, Værløse Kirke, Hø-
jelofts Vænge 20, 3500 Værløse. Tema: Sygdoms-
forståelse og lægegerning i kulturel kontekst.
Vi får besøg af læge Helge Sloth Rasmussen, 
som vil dele sine erfaringer fra sit arbejde med 
flygtninge på Asylcenter. Vi skal høre om de 
kommunikationsmæssige udfordringer og Hel-
ges bevæggrunde for at involvere sig dér. Det 
bliver en berigende eftermiddag, hvor vi sam-
men skal sætte perspektiv på årets tema om 
”Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel 
kontekst”
Udover Helge Rasmussens indlæg, vil Ellen Holt-
ze fortælle om sit arbejde på lægeklinikken på 
Reden International og Boje Kvorning Ehmsen 
vil dele erfaringer fra sit arbejde på Røde kors’ 
sundhedsklinik for udokumenterede migranter 
på Vesterbro, København. Endeligt vil Preben 
Bredesgaard holde oplæg om hospitalsskibene 
Mercy Ships. Selvfølgelig skal vi også drikke kaf-

fe og spise kage og man må lægge en rund ty-
ver for beværtningen.

Forårsmøde
Lørdag 7. Marts, kl. 13-17.00, Nørrelandskirken, 
Døesvej 1, 7500 Holstebro. Tema: Sygdomsfor-
ståelse og lægegerning i kulturel kontekst.
Yderligere detaljer kommer til at fremgå i ny-
hedsbrev og på hjemmesiden www.dkklf.dk

Årsmøde 2015
Weekenden 25.-27. september på Danhostel i 
Svendborg

Lejr for Kristne Medicinere
National KM lejr 13.-15. Marts 2015 på Jakobs-
skolen, Næringen 100, 8240 Risskov. 
Yderligere detaljer kommer til at fremgå lokalt 
eller ved kontakt til Christian Lyng Knudsen på 
christian.l.knudsen@gmail.com
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Kursus

Kursus  
i inter- 
national  
Saline

Saline betyder salt og er et kursus for dem, der 
ønsker at dele deres tro på deres arbejdsplads 
– og for dem, der ønsker at undervise andre i 
Saline. Undervisningen bliver på et let forståeligt 
engelsk.

Alet Uittenbogaard, Holland, der er en meget er-
faren underviser i HCFI vil komme og undervise i 
dagene onsdag 21. januar kl. 10.00 til fredag 
23. januar 2015 kl. 14.00.

Onsdag vil der blive undervist i Saline (Hvordan 
deler jeg min tro i hverdagen?).
 
Torsdag bliver undervisningen TOT (undervis-
ning til undervisere), så man kan gå hjem og 
undervise i Saline i kirken, til andre ansatte i So-
cial og Sundhedssektoren eller evt. på sundheds-
skolerne eller arbejdspladserne.
Der gives kursusdiplom til begge kurser.

Fredag bliver opsamling, evaluering, tid til 
spørgsmål og uddeling af kursusbeviser m.m.

Pris for deltagelse i dette internatkursus bliver i 
alt 2.500,- danske kroner. Inkl. arbejdsmaterialer   
(Ekstra overnatning 250,-)

Kurset foregår på Færgelundens Motel & kur-
suscenter, Skovnæsvej 2, 3630 Jægerspris.

International Saline undervises internationalt i et 
samarbejde mellem bl.a. HCFI/KriSoS – NCFI/Kri-
stelig sygeplejeforening, Kristelig Lægeforening 
og medicinstuderende.
Se mere på www.ihsglobal.org, hvor der er flere 
videoer, der fortæller om International Saline.

Dette kursus er for alle, der gerne vil dele deres 
tro i hverdagen. Være LYS og SALT...

Francis Grim, der grundlagde HCFI, sagde: ”Flere 
mennesker går gennem hospitalernes porte end 
gennem kirkernes døre.” I dag siger vi: ”Der går 
dagligt flere mennesker til Social- og Sundheds-
sektoren end til kirkerne.”

Saline er for vores tid. Vi er kirkens forlængede 
arm. Derfor dette kursus.

Mere info, tilmedling og tilbagemelding kan fås 
ved kontakt til Inga på inga@krisos.dk
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Årsmøde

Årsmøde 2014 
- Gik du glip af noget?

Så har vi været til årsmøde i Kristelig Lægefor-
ening. Igen var det en rigtig god oplevelse.

Hvad var indholdet i mødet?
Gennem snart mange år har der været et års-
tema, som er blevet belyst på vintermøde og 
forårsmøde og samlet op på årsmødet. Igen i 
år havde man allieret sig med en udlænding til 
denne opgave, nemlig Peter Saunders fra den 
britiske søsterforening.  

I 2014 har temaet været: ”Hvordan præger vi 
samfundet med kristne værdier?” På god ICMDA 
vis gjorde han det ved at relatere til Bibelen, her 
1. Peters brev, krydret med mange anekdoter, 
dels ved personlige oplevelser fra hans opvækst 
på New Zealand, ophold i Afrika og virke i UK, 
dels fra dagens aviser og debat. Således levende 
og vedkommende.

Bestyrelsen er ret visionær, så der var en del ting 
for årsmødedeltagerne at tage stilling til. En ny 
hjemmeside er under opbygning. Her er det be-
styrelsens hensigt at lægge link til artikler, blogs 
eller lignende om de centrale emner, som rører 
sig i samfundet og har KLFs bevågenhed. 
Derfor havde man organiseret workshops over 
fire centrale etiske dilemmaer for at få input til, 

hvad der skal findes på hjemmesiden: 
- reproduktion: alt omkring livets begyndelse
- eutanasi: om livets afslutning
- stamcelleforskning
- alternativ medicin

Mon ikke der ud fra disse workshops blev mas-
ser af stof til bestyrelsen at arbejde videre med?
Også lægemission vil få plads på hjemmesiden, 
som det havde det på årsmødet. 
Således var indholdet af mødet sikret efter van-
lige standarder. 

Hvem var så til stede?
Alle aldre, en god flok studerende, men lægerne 
var fortsat flertallet! Fra sidste generalforsamling 
er de studerende nu medlemmer af foreningen. 
Det understregede de ved at få en af deres egne 
valgt ind i bestyrelsen (at han så formentlig er 
læge efter vintereksamen, er en anden sag!) 
Der var en god og imødekommende stemning 
blandt deltagerne generelt, så snakken gik på 
tværs af alle forskelle.

Hvad så med afviklingen? 
Her kommer bestyrelsens visionære holdning 
frem: man havde overdraget det til de stude-
rende at være mødeledere og lave lørdag aftens 

v/ Tinne Hornstrup
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Årsmøde

revy! Og det må man sige, at de gjorde godt! 
Fremtiden for KLF ser således lovende ud!

Vision for fremtiden!
Apropos det visionære havde bestyrelsen et for-
slag om at deltidsansætte en kommunikator til 
dels at holde kontakt med medlemmerne, men 
mindst ligeså meget til at holde fingeren på pul-
sen i den etiske debat på samfundsplan. Ikke at 
den person altid skal udtale sig på foreningens 
vegne, men vedkommende skal vide, hvem i 
foreningen, der er kvalificeret til at deltage i en 
diskussion inden for de enkelte emner. Spæn-
dende! 

I Norge har de haft en lignende ansættelse læn-
ge – det er nok også en god idé for os, da de 
fleste ikke har tid til at følge så tæt med, at vi 
nødvendigvis er på forkant med, hvad der kom-
mer op i den etiske debat altid! Og vi ønsker jo, 
at der her også skal lyde en røst fra vore rækker 
– selv om vedkommende ikke vil kunne udtale 
sig på hele foreningens vegne altid!

Således et årsmøde med mange spændende til-
tag – og med god tid til mere uformel samvær i 
form af ”sociale huller” i programmet. En ople-
velse som kun kan anbefales, så det ville være 
dejligt om flere prioriterede det til næste år, hvor 
vi skal tale om ”Sygdomsforståelse og lægeger-
ning i kulturel kontekst.”
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Andagt

Hjælp min vantro

I Markus Evangeliet kap. 9,14-29 beskrives det, at 
Jesus finder sine disciple i diskussion med de skrift-
kloge. Hele gruppen bliver grebet af stor ærefrygt, 
da de ser Jesus, fordi han har en stråleglans om-
kring sig. Dette fordi han lige har være på forklarel-
sens bjerg og talt med Elias og Moses.

Dét, som vi lægger mærke til, er, at historien skif-
ter fokus, da Jesus spørger skaren og sine disciple 
om hvad det er, de diskuterer med de skriftkloge. 
Fokus flytter nu over på en mand, hvis søn er besat 
af en ånd, der gør ham stum. Faderen har prøvet at 
søge hjælp hos disciplene, men de har ikke kunnet 
hjælpe ham. Derfor kommer faderen nu til Jesus. 
Det kan vi også gøre, når vi har et problem. Vi kan 
komme til ham, og lægge vores problemer frem 
for ham.

Manden kommer til Jesus, for er Jesus til mere 
hjælp end sine disciple? Er Jesus større og mæg-
tigere end dem? Vi ser, at Jesus ikke med det 
samme siger: Den klarer jeg, og derefter helbreder 
drengen. Nej, han vender sig om til folkemæng-
den, og kalder dem vantro, som ikke vil høre, hvad 
Jesus siger. Jesus bliver frustreret og spørger dem: 
Hvor længe skal jeg være hos jer? Underforstået 
hvor længe skal jeg være hos jer, før I omvender 
jer og kommer til tro.

Faderen spørger Jesus, om han kan hjælpe. Til 
dette kommer Jesus med et retorisk svar: ”Hvis du 
kan! Alt er muligt for den som tror.” Jesus siger her, 
at det er nødvendigt at tro på Ham, hvis Jesus skal 
hjælpe manden. Herefter råber manden, ”Jeg tror, 
hjælp min vantro”. Vi kan sige det samme. Det er 
kampen mellem tro og vantro, som vi er vidne til 
her. Det er et spørgsmål om Guds væsen, om den 
evige Majestæt i himlen. Vi ser, at troen kommer 
altså af dét, der høres. Barnets far taler med Jesus, 
og kommer i samtalen med Jesus til tro på Ham. 
Han får tillid til, at Jesus kan hjælpe. Det er, hvad 
tro er; en tillid til Jesus som frelser, skaber og Herre. 
Har vi denne tillid til ham? Er vi kommet til Jesus på 
samme måde, som barnets far gjorde? Hvis ikke 
kan vi bede ”Kære himmelske fader, jeg beder dig 
om, at du må åbne mit hjerte, og lukke din Hellige 
Ånd ind, og give mig tro og tillid til dit navn. Jeg 
beder dig Herre Jesus, om at du må frelse mig fra 
al min synd, så jeg ikke skal gå fortabt, men få et 
evigt liv hos dig. Kære Gud vor fader, jeg tror, hjælp 
min vantro!, i Jesu navn”.

Troen kommer altså af dét, der høres, og dét, der 
høres, kommer i kraft af Kristi ord; således elskede 
Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at 
enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv.

v/ Tobias Nissen
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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 følge med dér.

Århus
Samling onsdag eftermiddage 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 mø-
des vi en tirsdag aften i løbet af måneden.

København
Kristne Medicinere i København fortsætter i ef-
teråret det berigende fællesskab om Kristus, livet 
og lægefaget med fællesspisninger, oplæg og 
events. Der er fællesbøn hver tirsdag kl. 16.00 
i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. 
Programmet for 2015 foreligger endnu ikke, men 
kan fremsendes ved kontakt til hannaskog@hot-
mail.com eller ved at følge Facebook-gruppen 
Kristne Medicinere - København.

Odense
Lige nu ingen faste mødetider planlagt. 
Gruppen fremsender et ønske om forbøn.

Nationalt
KM-lejr 13.-15. marts 2015 på Jakobsskolen, 
Næringen 100, 8240 Risskov.

Internationalt
Sydenham International Conference i London, 
8.-15. februar 2015.
En international konference for medicinstude-
rende og læger fra hele verden med det formål 
at udruste deltagerene til at lede kristent stu-
denterarbejde blandt medicinstuderende. 
Læs mere på http://www.cmf.org.uk/stu-
dents/syd/ 

Kontakt
Århus:  Christian Lyng Knudsen,   
 christian.l.knudsen@gmail.com
Odense:  Heidi Christensen, 
 pactila@hotmail.com
Kbh.:  Hanna Skogø Rosenkrands, 
 hannaskog@hotmail.com

eller kristnemedicinere@gmail.com 

Studenterne - 
Kristne Medicinere

Studenterne og Yngre læger
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Afslapning i sensommervejr under årsmødet

VINTERMØDE 2015 
Lørdag 17. januar kl. 13-17.00 i Værløse 
Kirke, Højelofts Vænge 20, 3500 Værløse
Læge Helge Sloth Rasmussen vil dele sine erfarin-
ger fra sit arbejde med flygtninge på Asylcenter.
Øvrige oplægsholdere er: Ellen Holtze, Boje Kvor-
ning Ehmsen og Preben Bredesgaard.
Selvfølgelig skal vi også drikke kaffe og spise kage 
og man må lægge en rund tyver for beværtningen.

FORÅRSMØDE 2015
Lørdag 7. marts kl. 13-17.00 i  
Nørrelandskirken, Døesvej 1, 7500 Holstebro
Yderligere detaljer kommer til at fremgå i nyheds-
brev og på hjemmesiden www.dkklf.dk

Årets tema: ”Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst” 

ÅRSMØDE 2015
Weekenden 25.-27. september på Danhostel 
i Svendborg

LEJR FOR KRISTNE MEDICINERE
National KM lejr 13.-15. Marts 2015 på  
Jakobsskolen, Næringen 100, 8240 Risskov
Yderligere detaljer fremgår lokalt eller ved kontakt 
til Christian Lyng Knudsen på christian.l.knudsen@
gmail.com


