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Kristelig Lægeforening

Bestyrelsen
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 Lautrup-Meiner, Søbyvej 8, 2650 Hvidovre
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
Annette Hauge, Ny Kastetvej 32, stuen 4,  
9000 Aalborg  
E: mission@klf-dk.org

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

Bestyrelsesmedlem
Jeff Sørensen, Rasmus Rasks Allé 67,  
5250 Odense SV - T: 65 96 19 81  
E: jeff.sorensen@klf-dk.org

Suppleant
Andreas Munk, Fabriksvej 21, 3310 Ølsted 
T: 38 33 52 04 -51 90 52 04 
E: andreas.munk@klf-dk.org

Suppleant
Ellen Mølgaard Holtze
Dannebrogsgade 17 3. tv, 1660 København V
E: ellen.moelgaard@klf-dk.org

Kasserer
Karen Nielsen, Næstvedgade 6 B 1.tv,  
2100 København Ø - T: 51 36 86 51 
E: sekretariat@klf-dk.org

Forretningsfører
Svend Bernhard,Birkevang 101,  
3250 Gilleleje - T: 35 11 08 59 - 27 29 39 04  
E: kontor@klf-dk.org

Webmaster
Ida Helsø, Jellingvej 11, 3650 Ølstykke 
E: webmaster@klf-dk.org

”Serpens Aeneus” er medlemsblad for 
Kristelig Lægeforening i Danmark. ”Serpens Ae-
neus” 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 2014, 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 

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

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

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.

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

Forsidefoto: ICMDA verdenskongressen 
i Rotterdam 2014
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nekrolog  
else Høilund

Else Høilund

Tidligere lægemissionær Else Høilund døde 16. juni 
2014 - 97 år gammel.

Hun læste medicin på Københavns Universitet og 
fik sin medicinske embedseksamen i 1944. Efter 
turnustjeneste på Kolding Sygehus og et par kor-
tere hospitalsansættelser rejste hun i 1946 til Skot-
land for at tage et kursus i kirurgi på Edinburgh Uni-
versity samt uddanne sig på den skotske kirkes 
missionsskole. 

I 1946 rejste hun til Indien som lægemissionær ud-
sendt af Dansk Santalmission. Efter sprogeksamen 

i bengali og et kursus i tropemedicin i Calcutta be-
gyndte hun sin gerning i Vestbengalen. 

I 1952 flyttede Else Høilund til Rajadighi, hvor Ra-
jadighi Christian Hospital blev opført. Hun stod i 
spidsen for hospitalet frem til 1979. 

I 1985 fik hun den kongelige belønningsmedalje i 
guld for indsatsen i Indien. 

Else Høilund var gennem årene et aktivt medlem 
af Kristelig Lægeforening

nekrolog
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Årsberetning

Årsberetning 2013

Indledning

Allerførst tak for endnu et godt og arbejdsomt år 
i bestyrelsen og for god opbakning fra medlem-
merne til årsmøde, vinter- og forårsmøde. Det 
er fortsat en fornøjelse at være en del af en for-
ening, hvor yngre kolleger tager mere og mere 
over. Hvis ikke det skete, ville foreningen jo in-
gen fremtid have. Så enkelt er det.

Medlemmer
Siden sidste generalforsamling er Else Højlund af-
gået ved døden, 97 år gammel. Else Højlund var i 
en lang årrække lægemissionær i Indien for San-
talmissionen med støtte fra Kristelig Lægefor-
ening, hvor hun også i en årrække var aktiv i ar-
bejdet. Se nekrolog i denne udgave af Serpens.

Foreningen har i øjeblikket 170 læger, 43 stu-
denter og 23 kontingentfrie medlemmer, heraf 
også nogle lægeenker/enkemænd. Derudover 
har vi kontakt til en række organisationer og in-
teresserede enkeltpersoner. 

Vi har fortsat brug for flere medlemmer blandt 
læger og medicinstuderende, der er interesseret 
i at være med og bakke op om Kristelig Læge-
forenings formål: at styrke medlemmerne i tro-
en på Jesus Kristus, at fremme kristendommens 
indflydelse i deres lægegerning og at støtte læ-
gemission. Det er formål, som jeg er overbevist 
om, at flere af vore kolleger, der endnu ikke er 

medlemmer, er helt enige i. Så vær med til at 
kalde flere til at være med i foreningen, så vi 
kan stå stærkere og få ressourcer til at komme 
mere ud.

Bestyrelsen har i årets løb arbejdet videre med 
spørgsmålet om tandlæger og tandlægestude-
rendes medlemskab i foreningen. Da vi indtil nu 
kun har fået henvendelse fra én fra denne grup-
pe, som har ønsket medlemsskab, har vi beslut-
tet at afvente yderligere henvendelser, inden vi 
overvejer en vedtægtsændring. Det ændrer dog 
ikke på, at både tandlægestuderende og tandlæ-
ger fortsat er meget velkomne til vores møder.

Bestyrelse og bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har i årets løb ud over formanden 
bestået af Anders Voldby, næstformand og stu-
dentersekretær for Østdanmark, Lilia Bredtoft, 
sekretær, Anne Bodilsen, studentersekretær for 
Vestdanmark og Jeff Sørensen, som blev valgt 
ind sidste år på generalforsamlingen. 

Suppleanterne, som også har været aktivt med i 
arbejdet, har været Andreas Munk og Ellen Møl-
gaard Holze.

Ud over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
er følgende kolleger med hver deres ansvarsom-
råde også med til bestyrelsesmøderne: internati-

v/ Ellen Kappelgaard, formand
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Årsberetning

onal sekretær Kristian Kristensen, webmaster Ida 
Helsø, missionssekretær Annette Hauge og kas-
serer Karen Nielsen. 

Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder ud 
over det korte konstituerende møde i forbindel-
se med årsmødet. Derudover har vi kontakt via 
mails, og ansvar og opgaver søges fordelt imel-
lem alle.

Møder
Årsmødet 2013 blev også denne gang afholdt på 
Danhostel i Svendborg, hvor vi var ved at spræn-
ge alle rammer. Hovedtaler var psykiater Pablo 
Martinez fra Spanien, på forhånd kendt af flere 
fra verdenskongressen i Uruguay. Pablo indledte 
fredag aften med et kort oplæg som introdukti-
on til tre taler med dyb bibelsk forkyndelse i re-
lation til årets tema: Evangelisation eller passion. 
Overskriften for talerne var ”Shining like stars” 
med forbilleder som de bibelske personer Josef, 
Daniels tre venner og Jesus selv. Derudover var 
der valgfrie workshops med emnerne Udlandet 
kalder, Personlighedstyper og Kristelig Lægefor-
ening i fremtiden. 

Under årsmødet blev generalforsamlingen af-
viklet med de mange beretninger, regnskab og 
valg. Udfordringen er at gennemføre general-
forsamlingen med de obligatoriske punkter og 
samtidig gøre den meningsfuld for deltagerne, 
og det er bestyrelsen opmærksom på skal frem-
mes.

Lørdag aften havde vi igen fornøjelse af et dyg-
tigt revyhold blandt medlemmerne, og søndag 
morgen var der orientering om og bøn for læ-
gemission. Alt i alt et rigtig godt årsmøde med 
mange deltagere og en god stemning, selv om 
der var kø ved buffeten.
Det har indtil videre ikke været muligt for besty-

relsen at finde et billigere og lige så egnet og 
centralt placeret sted som Danhostel Svendborg, 
så derfor er vi også der til årsmøde i 2014.

Årstemaet for 2014 er ”Hvordan præger vi sam-
fundet med kristne værdier?”. Temaet blev be-
handlet på vintermødet i Rungsted og forårsmø-
det i Herning. I Rungsted indledte Jørn Braüner, 
der er ansat i Policy Partner, ud fra emnet, og 
der blev arbejdet helt konkret med en model for 
f.eks. en kampagne mod aktiv dødshjælp. I Her-
ning var det post.doc og MF Esben Lunde Lar-
sen, der holdt indlæg om emnet med efterføl-
gende spørgsmål og debat. Begge møder gav en 
god vinkel på årets tema, som også er det over-
ordnede tema på årsmødet med Peter Saunders 
som hovedtaler. 

Peter Saunders er administrerende direktør for 
vores engelske søsterbevægelse, og vi kan se 
frem til at møde en mand, som på forhånd selv 
arbejder med årets tema. 

Lægemission
Steen Mølgaard Andersen arbejder fortsat på Si-
konge Hospital i Tanzania. Hans hustru Lisbeth er 
i årets løb gået på pension og opholder sig en 
del af året i Danmark. 

Jutta Adelin Jørgensen og Henrik Juhl bor og ar-
bejder fortsat på Zanzibar. Juttas arbejde for Da-
nida er afsluttet, og det er endnu ikke helt afkla-
ret hvad fremtiden bringer. 

Gry og James Appel er fortsat engageret i Tchad 
og er bedt om at flytte til et nyt sted for at star-
te et hospital op dér. For tiden er de i USA, hvor 
Gry bliver til efter en forventet fødsel i oktober.
Thomas og Karin Højbjerg er fortsat i Danmark. 
Planerne er nu, at Thomas skal arbejde på et ki-
nesisk regeringshospital, hvor også tibetanere er 
indlagt, mens Karin kan fortsætte sprogstudier 
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ved universitetet. Visaprocessen har trukket me-
get ud, men med de nye planer er der igen håb 
om, at det går fremad.

I øvrigt tyder noget på, at vi i de kommende år 
vil opleve, at behov for økonomisk støtte til læ-
gemission mere vil komme fra søsterbevægel-
serne i Østeuropa, hvor der er trange kår og brug 
for støtte til at have et kristent arbejde blandt 
læger og medicinstuderende.

ICMDA
Verdenskongressen i Rotterdam er ovre, når I læser 
denne beretning. Ud af ca. 900 deltagere, er der til-
meldt 30 danske, heraf 9 studerende. Vi glæder os 
til at aflægge beretning fra kongressen. 

I Rotterdam forventer vi at mødes med de serbi-
ske deltagere og få aftalt lidt om vores fremtidige 
venskab. Vi har på forhånd inviteret 2 serbiske re-
præsentanter til at deltage i årsmødet i september.
 
Serpens
Som nævnt sidste år har det, først og fremmest 
af økonomiske hensyn, været nødvendigt at 
overveje den fremtidige kommunikationsform, 
herunder om vi fortsat skal have Serpens som 
papirudgave.

Bestyrelsen er nået frem til den plan, at Serpens 
udkommer som et årsskrift hvert forår med re-
levante artikler, ikke mindst om etiske emner. 
Resten af kommunikationen til medlemmerne 
vil så foregår elektronisk via mails, nyhedsbreve 
og hjemmeside. Vi håber medlemmerne vil tage 
godt imod denne plan.

Visitkort
Der arbejdes på at få planlagt trykning af visitkort 
med henvisning til hjemmeside mv. 

Hjemmeside

Den gamle hjemmeside er netop opsagt og en 
ny hjemmeside med udgangspunkt i en velaf-
prøvet webløsning er bestilt. Vi glæder os til at 
kunne præsentere den for jer. Der er et års op-
sigelse på den gamle hjemmeside, og fordelen 
derved er at det giver god tid til at få den nye 
hjemmeside på plads inden opstart. 

Vi har lyttet til kendere på området og bliver rå-
det til at mailkorrespondance til medlemmerne 
foregår uafhængigt af hjemmesiden. Dette er 
baggrunden for, at en del af jer via mail fra An-
ders Voldby er blevet bedt om at godkende til-
hørsforhold til en google mail gruppe. Når den er 
på plads, kan vi sende nyhedsbreve mv. den vej, 
og jeg håber, at nyhedsbrevene så kommer til at 
se ud, som de ser ud før afsendelse.

Økonomi
Desværre går vi ud af året med et underskud på 
ca. 18.000 kr. På forhånd var der lagt en stra-
tegi, som skulle give en besparelse men des-
værre ikke nok. For at begrænse næste års un-
derskud og opnå balance har vi valgt at opsige 
kontrakten med forretningsfører Svend Bernhard 
med ophør til årsmødet 2014. Vi har været me-
get glade for den hjælp, foreningen har haft af 
Svend i ca. 6 år. Da Karen Nielsen, foreningens 
kasserer, dette år er gået på pension, har hun lo-
vet at overtage forretningsførerens arbejde. Det 
giver os en besparelse, og vi er taknemmelige 
for, at det har kunnet lade sig gøre netop nu. 

Bestyrelsen har fortsat fokus på hvordan budget-
tet kan hænge sammen. Vi vil meget gerne ud-
vide i stedet for at indskrænke, og vejen til det 
er flere medlemmer.

Årsberetning
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Lægemissionsfonden

Mens Harstads fond står foran endelig lukning, 
ser det anderledes ud med Kristelig Lægefor-
enings Fond for lægemission. Det har vist sig at 
den, på trods af lav rente, trods alt giver et vist 
udbytte hvert år til uddeling, og derfor er over-
vejelserne om nedlæggelse ikke relevante alli-
gevel. Tværtimod har bestyrelsen planer om at 
øge fondens egenkapital fra overskydende mid-
ler på lægemissionskontoen mhp flere renter til 
uddeling i fremtiden. Tak for jeres gaver til læ-
gemission.
 
KLF i fremtiden
Næste års tema hedder ”Sygdomsforståelse og 
lægegerning i kulturel kontekst”. Vi har fore-
spørgsel ude til foredragsholder, hvor endeligt 
svar afventes. Vi håber på indlæg også fra vores 
venskabsforening i Serbien. 

På generalforsamlingen vil bestyrelsen præsen-
tere sit oplæg til visionsdrøftelse, hvor vi har ar-
bejdet ud fra flg. punkter:
1.  Hvordan ser Kristelig Lægeforening i Dan-

mark ud om 3 år?
2.  Hvordan kommunikerer vi i fremtiden?
3.  Kristelig Lægeforenings engagement i mis-

sion, ICMDA/Serbien osv. Hvordan skal for-
delingen være?

4.  Hvordan kan Kristelig Lægeforening være 
med til at præge samfundet?

Derfor: på gensyn til årsmødet!

Årsberetning

Afrikansk delegation ved ICMDA kongressen
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Årsmøde 2014

Tilmelding til årsmødet 2014 
på DANHOSTEL SVENDBORG
Vestergade 45, 5700 Svendborg

Priser pr. voksen:
Enkeltværelse 

Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  2.600 kr. 
Fredag kl. ?? - lørdag kl. ??  1.600 kr. 
Lørdag kl.10.00 - søndag kl. 13.00 1.800 kr.

Dobbeltværelse   
Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  2.200 kr. 
Fredag kl. ?? - lørdag kl. ??  1.400 kr. 
Lørdag kl. 10.00 - søndag kl. 13.00 1.650 kr.

4-sengsværelse  
Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  1.950 kr. 
Fredag kl. ?? - lørdag kl. ?? 1.250 kr. 
Lørdag kl. 10.00 - søndag kl. 13.00 1.450 kr.

Uden overnatning 
Lørdag kl.10.00 - 22.00 950 kr.

Priser pr. barn 3-12 år:
4-sengsværelse 

Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  600 kr.

Priser for medicinstuderende:
4-sengsværelse 

Fredag kl. 18.00 - søndag kl. 13.00  600 kr. 

Priserne inkluderer håndklæder/sengelinned, fuld for- 

plejning i anførte tidsrum og deltagergebyr.

OBS! 
Tilmelding foregår ved betaling, d.v.s. man er først tilmeldt, når betaling er registreret!

Indbetaling ønskes fortrinsvis 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 og indbetalingsdag. Du vil få en bekræftende 
mail tilbage. På mailen skal du tilføje hvilken workshop, du ønsker at deltage i. 
Sidste frist for tilmelding er mandag 8. september.

Fredag 26. september

kl. 18.00 Middag

kl. 19.30 Velkomst

kl. 20.15 1. oplæg v. Peter Saunders

kl. 21.15 Forfriskning

kl. 21.30 Specialernes bidrag

Lørdag 27. september

kl. 08.00 Morgenmad

kl. 08.45 2. oplæg v. Peter Saunders

kl. 09.45 Forfriskning

kl. 10.00 Generalforsamling

kl. 12.00 Kaffe

kl. 13.00 Workshops inkl. kaffe

kl. 15.30 Gåtur

kl. 18.00 Middag

Kl. 19.30 3. oplæg v. Peter Saunders

Kl. 20.30 KLF internationalt

kl. 21.15 Forfriskning

Kl. 21.45 Revy

Søndag 28. september

kl. 08.00 Morgenmad

kl. 09.00 Lægemission

Kl. 09.45 Forfriskning

Kl. 10.00 4. oplæg v. Peter Saunders

kl. 11.30 Afslutning v/ Ellen Kappelgaard

kl. 12.00 Frokost og afrejse

p rO g rA m
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Årsmøde 2014

Oplæg til workshops

Årets tema giver anledning til at diskutere, hvor-
dan vi som læger og kristne forholder os til for-
skellige etiske problemstillinger. Derfor sætter 
årsmødets workshops fokus på udfordrende læ-
geetiske tematikker gennem meningsudveksling 
og diskussion.

Temaerne på årsmødets fire workshops er:
Workshop 1: Reproduktion
Workshop 2: Eutanasi
Workshop 3: Stamcelleforskning
Workshop 4: Alternativ Medicin

Formålet med hver workshop er for det første 
at bidrage med en kristen lægefaglig refleksion 
over etiske problemstillinger til gavn for profes-
sionelle og lægfolk. For det andet bidrager op-

9

summeringerne af hver workshop til at tegne 
en etisk profil for KLF. Hver workshop består af 
en præsentation af emnet ud fra et kristent læ-
geligt synspunkt, med efterfølgende diskussion 
og gruppearbejde. Afslutningsvis udstikker hver 
workshop en opsummering der repræsenterer 
gruppens holdning, og som har til hensigt at in-
spirere til KLFs etiske profil. Det er således en 
fordel at have forberedt sig til den valgte work-
shop ved eksempelvis at læse om emnet. 

Samtidig med din tilmelding til årsmødet, vil 
vi bede dig tilkendegive, hvilken workshop 
du ønsker at deltage i. 

Bestyrelsen står for at emnerne bliver yderlige-
re gennemarbejdet og præsenteret ved årsmø-
det 2015. 

Fort Mountain State Park, Georgia, US
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generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforeninglørdag, 27. september 2014 kl. 10.00  på Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse.3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2013 til godkendelse og fremlæg-gelse af budget for 2015. 
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Valg af formand: Ellen Kappelgaard er villig til genvalg.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

Anne Bodilsen er villig til genvalg, Lilia Lautrup-Meiner modtager ikke genvalg.7. Valg af bestyrelsessuppleant: Ellen Mølgaard Holtze er villig til genvalg.8. Valg af revisor.

9. Fastsættelse af kontingent for 2015.
10. Eventuelt.

Bestyrelsen for Kristelig Lægeforening



02.14 11

Foredragsholder på årsmøde

peter Saunders  
biografi

Peter Saunders

Peter Saunders blev født i New Zealand og arbej-
dede som kirurg, før han tog til Kenya med “Afri-
ca Inland Mission”. 

Efterfølgende færdiggjorde han en missionsud-
dannelse på “All Nations Christian College” i Eng-
land. 

Siden 1992 har han været fuldtidsansat i Chri-
stian Medical Fellowship (CMF), den engelske 
kristne lægeforening. Først som chef for studen-
terarbejdet og siden 1999 som administrerende 
direktør. 

Hans nuværende arbejde indebærer ledertræ-
ning, undervisning i evangelisation og etik, me-
dicinsk mission, skrivning, redigering og me-
diearbejde. Han er også kampagnedirektør for 
“Care not Killing” bevægelsen, en koalition på 
flere end 40 organisationer i Storbritannien, der 
fremmer palliativ pleje og kæmper mod eutana-
si. Han har været medlem af ICMDAs bestyrelse 
siden 2003. 

Hans kone Kirsty er børnelæge, og de har tre 
sønner Christopher, Benjamin og Jonathan.
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ICmDA 2014

ICmDA 2014  
Verdenskongres

I juli afholdt International Christian Medical and 
Dental Association (ICMDA) sin 15. verdenskon-
gres i Rotterdam. ICMDA kunne fejre jubilæum, 
da bevægelsen blev stiftet for 50 år siden i net-
op Holland.  Der var knap 900 deltagere fordelt 
på imponerende 85 nationaliteter fra så forskel-
lige steder som Nepal, Sydsudan og Papua Ny 
Guinea. 

I det følgende kan man læse mine betragtninger 
som deltager. Det kan kort beskrives som ”fæl-
lesskab om vor Frelser, der kalder os til deltagel-
se i mission gennem vores profession”.
Fællesskab – Jesus – vores kald til ham – derfra 
ud – i vores profession.

Verdenskongressen med indledende program for 
studenter og yngre læger fandt sted i Rotterdam 
d. 19-26. juli i et større, centralt placeret kongre-
scenter. De hollandske arrangører havde gjort et 
stort arbejde for at finde værtsfamilier til 600 ud 
af kongressens knap 900 deltagere, hovedsage-
ligt studerende, yngre læger samt deltagere fra 
lavindkomstlande. Disse, herunder undertegne-
de, blev indlogeret hos 200 hollandske familier, 
kirker eller plejehjem i nærområdet. Dette var for 
mig med til at gøre oplevelsen større, da jeg var 
indlogeret hos en meget nærværende vært, som 
sørgede for at jeg fik en god uge.

Temaet for konferencen var ”Serve-Share-Shi-
ne”, og hvert emne blev gennemgået ud fra én 
bibeltime og én såkaldt keynote lecture inden-
for et relateret emne på både studenter- og ho-
vedkongressen.

Det hele blev derfor meget rammende indledt 
på kongressens første dag med en bibeltime, 
hvis tema var Jesu kald til disciplene: ”Følg mig”. 
Et godt udgangspunkt for en kongres og et es-
sentielt udgangspunkt for et kristenliv!

Derudover var der daglig mulighed for at gå til 
seminarer med emner spændende fra discipel-
skab, etiske dilemmaer, integritet, professiona-
lisme til missionsarbejde i Sydsudan.

Jeg vil nævne 3 punkter, som jeg i særdeleshed 
vil tage med mig:

1. Fællesskab 
Én af de bedste ting ved en sammenkomst af 
kristne, uanset kulturel og kirkelig baggrund, er 
følelsen af samhørighed. Der er noget, der bin-
der dig sammen med din sidemand, noget som 
stikker dybere end hudfarve, stamme, socioøko-
nomiske forhold eller sprog. Dét noget er en fæl-
les identitet som børn af Gud, noget som gør at 
snakken hurtigt går og venskaber hurtigt opstår. 

v/ Ruben Lorentsen, stud.med. ved KU
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Men ikke bare i pauserne spillede fællesskabet 
en stor rolle. Vi blev i bibeltimerne igen og igen 
mindet om, at det at være kristen er at være 
del af en familie. Vi er derfor ikke alene, og bør 
ikke være alene om vore udfordringer, men har 
muligheden for at sparre med andre og for at 
søge sammen for at styrke hinanden, men også 
søge støtte fra andre dele af verden. Dette blev 
f.eks. eksemplificeret af den canadiske delega-
tions ønske om forbøn for efterårets høringer i 
parlamentet ang. eutanasi. Lad os huske dem! 

2. Integritet 
Et ord, der gik igen mange gange, var ordet ”in-
tegritet”. Især på studenterkonferencen var det 
ofte fremme. At have integritet blev beskrevet 
som at være hel. Integritet er noget, der stik-
ker ud i mange sammenhænge, både positivt 
som eksempler, men også negativt som en kæp 
i hjulet på eksisterende, korrupte systemer. Som 
én pointerede: I korrupte systemer kan man 
købe alt bortset fra integritet. Derfor er integri-
tet noget, der kræver et solidt fundament, for at 
stormene ikke skal vælte én.

Som eksempel blev Daniel fremhævet, der med 
sin integritet var en torn i øjet på sine kollega-
er, men samtidig pga. sin integritet fremmede 
velstanden i Babylon. Daniels fundament var i 
Kongernes Konge, og derfor rystede han ikke, da 
oldverdenens mægtigste konge vendte sig imod 
ham. Dermed blev trofasthed og integritet kob-
let sammen.

En del af kristenlivet er, at vi kan tillade os at 
være trofaste i stedet for succesfulde. Dette er 
stik imod, hvad der bliver prædiket fra Folke-
tingssalen, klummer og lærestole. Jesus beder 
aldrig sine disciple om at være succesfulde, men 
i stedet for skal de følge ham i omsorgen for de 
svage, hvad enten det er fysisk eller åndeligt. 

Dermed kan også de ”besværlige” patienter mø-
des, ikke bare som objekter, der skal ekspede-
res videre i et effektivitetsfokuseret sundheds-
væsen, men som en næste vi kan vise omsorg.

3. Bøn
Talrige gange blev bøn fremhævet som bæren-
de i arbejdet som kristen i sundhedsfaget. I bøn-
nen kan vi mødes med vores Far. Vi kan lægge 
de lidelser, som vi har mødt og taget på os i lø-
bet af dagen, fra os, og vi kan bede om visdom 
og styrke til dagen, der kommer.
En af de australske studerende spurgte ved en 
middag en ældre, australsk kirurg hvad det vig-
tigste råd var for en kommende læge. Svaret var 
”lær at bede. Det vil forberede dig på, hvad du 
end vil møde i din dag.”

For mig som kommende læge i et land, som jeg 
oplever som mere og mere sekulært og religi-
onsfjendsk, har det været en stor oplevelse at 
være med til kongressen. Det var som at se et 
glimt af himlen at lovsynge på mange sprog med 
mennesker fra hele kloden. Jeg kan ofte have fø-
lelsen af, at mit arbejdsliv her i landet ikke bli-
ver en dans på roser i det åndelige uvejr, der 
kan synes optræk til. Men jeg er blevet mindet 
om at huske på hvem jeg er, i Kristus. At stå fast 
og være trofast, i stedet for at søge resultaterne, 
imens jeg gør mit arbejde så professionelt som 
muligt. At bede for dagen der kommer. Og når 
så Den Onde kommer og overvælder mig med 
modløshed kan jeg minde mig selv om professor 
John Wyatts middel til bekæmpelse af selvsam-
me - ”In the end, the Lamb wins”...

Vi ses til næste ICMDA verdenskongres i Indien 
2018.
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International evening ved ICMDA verdenskongressen med smagsprøver fra hele verden
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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.

København:
Kristne Medicinere i København fortsætter i ef-
teråret det berigende fællesskab om Kristus, li-
vet og lægefaget med fællesspisninger, oplæg 
og events. 

Hver tirsdag kl. 16.00 
Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. 

08.09. kl. 16.30   
 Semesteropstart med snak om visio- 
 ner og fællesspisning.
07.10.   Fællesspisning.
13.10.   Foredrag med Dagfinn Høybråten, 
 generalsekretær i nordisk ministerråd:  
 Jesus og lederskab (i samarbejde med  
 Kristeligt Forbund for Studerende).
03.11. Opsamlingsmøde efter foredraget.
12.11.   Fællesspisning.
01.12.   ”Vaffelorgie” på Panum.  
 Glædeligt juleevent fra KM.
11.12.   KMs julefrokost 2014

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

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. Derud-
over mødes vi en tirsdag aften i løbet af måne-
den.

Kontakt

Århus: Christian Lyng Knudsen, 
christian.l.knudsen@gmail.com

Odense: Heidi Christensen, 
pactila@hotmail.com

København: Hanna Sebelin Skogø, 
hannaskog@hotmail.com 

eller kristnemedicinere@gmail.com

Studenterne - Kristne medicinere

Studenterne og Yngre læger
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Den danske delegation ved ICMDA verdenskongressen. Foto: Kristian Kristensen.

Kommende arrangementer:

KRISTELIG LæGEFORENINGS ÅRSMØDE
Sted:  Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg
Fredag-søndag 26.-28. september 2014

Temaerne på årsmødets fire workshops er:
Workshop 1: Reproduktion
Workshop 2: Eutanasi
Workshop 3: Stamcelleforskning
Workshop 4: Alternativ Medicin

Taler:  Peter Saunders, Christian Medical Fellowship, England

Tilmelding foregår ved at sende en mail til sekretariat@klf-dk.org og 
samtidig indbetaling, d.v.s. man er først tilmeldt, når betaling er regi-
streret! Indbetaling ønskes fortrinsvis via netbank: 2102 - 0600 818 368.

Sidste frist for tilmelding er mandag 8. september. 
Se side 8-9 for yderligere information.


