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Kristelig Lægeforening
”Serpens Aeneus” er medlemsblad for
Kristelig Lægeforening i Danmark. ”Serpens
Aeneus” betyder (Kobberslangen) og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer
3 gange årligt.
Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Hans Paulli Jørgensen
Lupinvej 10, 2970 Hørsholm
T: 74 43 21 01, E: serpens@klf-dk.org
Preben Bredesgaard
Løvvænget, 2960 Rungsted Kyst
T: 45 76 76 02, E: etik@klf-dk.org
Hans Asger Holmsgaard
Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn
T: 97 83 12 57, E: klf@klf-dk.org
Boje Ehmsen
E: bkehmsen@gmail.com

Kasserer
Mark McCullagh
Søndergards Allé 47, 3. th., 2760 Måløv
T: 28 94 78 34, E: sekretariat@klf-dk.org
Sekretær
Anne Christensen
Havevej 20, st. th., 2860 Søborg
T: 39 55 15 75, E: christensen@klf-dk.org

Medlemskab
Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig
foreningens formål. Kontingentet er 500 kr.
for en læge og 750 kr. for lægeægtepar.
Pensionerede medlemmer kan søge om
kontingentfritagelse. Studenter betaler 50
kr. årligt.
Gaver
Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3.
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Formand
Hans Asger Holmsgaard,
Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn
T: 97 83 12 57, E: klf@klf-dk.org
Næstformand, etik- og pressesekretær
Preben Bredesgaard
Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 45 76 76 02, E-mail: etik@klf-dk.org

Stof til næste nummer, som udkommer ca.
15. november 2009, skal være redaktionen
i hænde senest 15. oktober.

Bank
Nordea reg. nr. 2102
Kontonr. 0600 - 818 - 368.

Bestyrelsen for Kristelig Lægeforening:

Studentersekretær
Ida Järvung
Grønnevangen 7, 1 tv., 9000 Aalborg
T: 29 93 41 07, E: student@klf-dk.org
Missionssekretær
Sten Houmøller-Jørgensen
Captain Rottbøllsvej 31, 9800 Hjørring
T: 98 90 34 72, E: mission@klf-dk.org
International sekretær
Kristian Kristensen
Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning
T: 97 96 01 90, E: icmda@klf-dk.org
Suppleant
Svend Prytz
Grundkær 10, 2650 Hvidovre
T: 38 33 50 30, E: svend@klf-dk.org
Suppleant
Hans Paulli Jørgensen
Lupinvej 10, 2970 Hørsholm
T: 74 43 21 01, E: serpens@klf-dk.org
Forretningsfører
Svend Bernhard
Birkevang 101, 3250 Gilleleje
T: 35 11 08 59, E: kontor@klf-dk.org
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Lederartikel

Sidde
Vandre
Stå
”Jeg har en aftale med Gud hver aften”
stod der i en overskrift i Kristeligt Dagblad.

Du bliver hans sendebud til dem – hvilket
et kald og hvilken en opgave.

Har du din daglige aftale med Gud ??

Hold fast på det som du er blevet oplært i
af Gud.
Du bliver formet af helligåndens vejledning, du er blevet ledt af helligånden, og du
må ikke vige fra det urokkelige grundlag,
som du bygger din tro på, præget af kærlighed og sandhed.

Sidder du og lytter til hans vejledning for
din hverdag – leder han dig – får du hans
inspiration og hjælp dag efter dag ??
Kort og godt: Giver du dig tid til at sidde
ved hans fødder og lytte ??
Han har omsorg for dig og et mål du skal
nå. Han har brug for de talenter og de
evner som han allerede har givet dig, derfor skal du også vandre på hans bud.
Er du villig til at at vandre på hans bud ??
Du vil opdage, at han velsigner dig,
medens du vandrer på vejen.
Han leder mennesker på din vej, som du
på hans vegne har ansvar for.

Lad dig ikke rokke af alverdens omskiftelighed, dit ståsted er klippegrunden og der
kan du føle glæde, fred og tryghed midt i
en forvirret verden fuld af uro og frygt.
Du skal stå som et fyrtårn, der leder andre
ad den rette vej til den havn, hvor der er
godt at være.
Må du som kristen læge få lykke til at
SIDDE og VANDRE og STÅ hver dag.

Preben Bredesgaard
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Årsberetning KLF 2009
Et af vore medlemmer er død siden sidste
årsmøde. Det drejer sig om: Kristian Bruun
Hjøllund, Risskov. Æret være hans minde!
Medlemmerne.
Kristelig Lægeforening har 163 kontingentbetalende medlemmer, 21 kontingentfrie
medlemmer og 39 associerede medicinske
studenter. Herudover har vi kontakt til 35
organisationer, lægeenker og enkeltpersoner. Disse tal er stort set uændrede fra
sidste år.
Bestyrelsen.
Bestyrelsen har i det forløbne år udover undertegnede bestået af Preben Bredesgaard
som næstformand, Mark McCullagh som
kasserer, Anne Christensen som sekretær
og Ida Järvung som studentersekretær. Vi
har herudover haft god hjælp af vores missionssekretær Sten Houmøller-Jørgensen,
den internationale sekretær Kristian Kristensen samt vore to suppleanter Svend Prytz
og Hans Paulli Jørgensen.
Formål.
Foreningens formål turde være alle bekendt; men jeg vil alligevel minde om det
ved denne lejlighed. Vores mål er at styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus,
at fremme kristendommens indflydelse i
medlemmernes lægegerning og endelig
at støtte lægemission. Vi har ligesom tidligere bestyrelser forsøgt at leve op til denne
flotte formålsparagraf og er bevidste om,
at dette indebærer, både at vi opbygges i
vores kristne tro indadtil, og at vi forsøger
at leve denne tro ud i vores daglige arbej-
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de som læger. Her må vi hjælpe hinanden
med at fortælle, hvad vores tro betyder for
os. Dette ligger også helt i tråd med dette
årsmødes tema ”Kristne livsholdninger ført
ud i livet”.
Indadtil.
Vi har i bestyrelsen arbejdet meget med,
hvordan vi bedst kan opbygge foreningen.
Aldersmæssigt er vore medlemmer præget
af de grå hår; men det betyder så også, at vi
har meget af det grå guld, som for manges
vedkommende har været en del af foreningens kapital gennem mange år.
Vi er meget glade for, at der ved sidste årsmøde deltog ikke mindre end 20 studenter,
så det lover godt for fremtiden. Studenterne
betaler ikke for at deltage i årsmødet; og vi
tror, det er en god investering i foreningens
fremtid.
Vi har også haft tanker om at lave en særlig afdeling for yngre læger, men har ikke
rigtig fået sat det på skinner endnu. Hvis
nogen af medlemmerne har gode ideer til,
hvordan et sådant arbejde kan opbygges,
så hører vi meget gerne fra jer.
Endelig tror vi på, at flere lokale kredse
kunne styrke foreningen. Det var grunden
til, at I sammen med dette års brochure fik
en medlemsliste ordnet efter postnummer,
således at I kunne kontakte andre medlemmer i nabolaget og herigennem skabe et
lokalt netværk eller måske endda starte en
lokal kreds. I øjeblikket er der kredse i Herning og i Nordsjælland, mens en ny kreds
er under dannelse i Nordvestjylland. Benyt
årsmødet til at møde andre kristne læger
fra dit område. Hvis nogen har forslag til
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hvordan det lokale arbejde kan udbygges,
så kontakt en fra bestyrelsen.
Udadtil.
Vi er i det forløbne år blevet færdige med
at forny foreningens ansigt udadtil. Det startede med det nye logo og årsbrochuren.
Herefter kom den nye hjemmeside, som er
blevet rigtig flot og på bedste vis bestyres
af Kristian Kristensen. Her i foråret blev foryngelseskuren så gjort færdig med det nye
Serpens. Personligt synes jeg, at vi har fået
nogle rigtig flotte materialer, hvad flere da
også har givet udtryk for. Materialer alene
gør det imidlertid ikke. Men vi mener også,
at vi har en god sag, og vi vil derfor gerne
være mere synlige i offentligheden.
Vi skal turde blande os i debatten og fortælle hvad, vores kristne tro betyder for os.
I bestyrelsen har vi så småt forsøgt at gøre
det og opfordrer medlemmerne til at gøre
det samme – både enkeltvis og flere sammen. Alle har lov til at udtale sig på egne
vegne, hvorimod ingen kan udtale sig på
hele foreningens vegne.
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På sidste års generalforsamling blev rejst
spørgsmålet om annoncering i f.eks. Dagens Medicin og Ugeskrift for Læger. Bestyrelsen har undersøgt sagen og fundet, at
denne form for annoncering er for dyr. Der
har også været tale om at have en stand på
lægedagene; men dette ville også blive alt
for kostbart.
I stedet forsøgte vi en alternativ annoncering i form af ”levende reklamesøjler”. Vi
har fået fremstillet hvide sweatshirts og Tshirts med foreningens logo på venstre side
af brystkassen og navnet på ryggen. Projektet har som vist i Serpens været afprøvet
på sidste års lægedage, og det gav flere
kontakter. Prisen for trykningen af logoet er
siden steget, således at T-shirten nu koster
110 kr. og sweatshirten 220 kr. – begge dele
plus porto. Bestilling modtages på årsmødet
eller hos undertegnede.
Møder.
Årsmødet i 2008 havde temaet ”Fred og forsoning”. Vi var så heldige her at have besøg
af generalsekretær i ICMDA Daryl Hackland
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fra Sydafrika. Han holdt tre foredrag under
overskrifterne: ”Forsonet med Gud – hans
tilgivelse”, ”Forsonet med os selv – vores
helbredelse” og ”Forsonet med andre – deres håb”. Undervejs fortalte han levende
om forsoningsprocessen efter apartheid. Alt
i alt en meget spændende oplevelse. Årsmødets anden taler var sygehuspræst Preben Kok, som holdt et meget relevant foredrag om ”Den frugtbare grænse” – nemlig
grænsen mellem det, som vi skal tage os
af, og det, som Gud skal tage sig af. Lørdag
aften prøvede vi noget nyt: en gospelworkshop med den kenyansk fødte Lydiah Wairimu Njoroge. Det var en medrivende oplevelse, som faldt i mange deltageres smag.
Årsmødet havde i alt 66 deltagere, heraf 20
studenter.
De regionale møder – vintermødet i Taastrup og forårsmødet i Herning – havde
overskriften ”Kristendom og psykiatri”. Oplægsholderne psykiatrisk patient Marie Møller Knudsen og psykiater Birthe Linde kom
med nogle meget personlige og spændende indlæg, som efterfølgende gav en god
diskussion.
Lægemission.
Steen Møllgaard Andersen er efter sin sygdom tilbage på Sikonge hospital i Tanzania
sammen med sin kone Lisbeth. Jutta Adelin
Jørgensen og Henrik Juhl rejste i efteråret
ud til Ndolage hospital i Tanzania, hvor de
allerede er godt i gang med arbejdet. Hertil
kommer, at et af vore ældre medlemmer
Immanuel Bitsch Larsen sammen med en
narkoseoverlæge og 2 sygeplejersker rejser
på en måneds ”operations-tur” til Congo i
sommeren 2009.
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Studenter.
Det er dejligt at kunne meddele, at der nu
er velfungerende studentergrupper i både
København, Århus og Odense. Vi glæder
os over studenternes deltagelse i vore arrangementer og også over, at vi nu har en
stud. med. – Boje Ehmsen – i redaktionsgruppen for Serpens. Sidste år havde vi kun
en enkelt student med på den regionale ICMDA kongres i Østrig. Vi håber at kunne få
flere studenter med til verdenskongressen i
Uruguay næste sommer. Det er en dyr rejse
og for at støtte studenterdeltagelsen har vi
sat det mål at indsamle 25.000 kr. til dette
formål. Ansøgningsfristen for studenterne
om støtte er den 25. januar 2010, og de
indsamlede midler vil blive fordelt ligeligt
mellem ansøgerne. Bestyrelsen beder medlemmerne om hjælp til at nå målet. Det vil
være af stor betydning for studenterne og
foreningens fremtid.
Det internationale arbejde.
I bestyrelsen er vi så heldige at have en
direkte kontakt til det internationale arbejde
via vores tidligere formand Kristian Kristensen. Kristian sidder både i eksekutivkomiteen for ICMDA på verdensplan og er herudover kasserer for det regionale ICMDA. Det
giver meget arbejde for Kristian og også
nogle rejseudgifter for foreningen. Vi anser
dog dette arbejde for meget væsentligt, og
det har jo også gavnet foreningen i flere
sammenhænge – bl.a. ved besøg af talere
fra både England og sidst fra Sydafrika. Det
næste store internationale arrangement er
verdenskongressen i Uruguay. Bemærk at
tidspunktet for denne kongres er flyttet til
den 1. – 8. juli 2010. Vi forsøger i lighed
med tidligere at arrangere fællesrejse med
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efterfølgende rundtur. Nærmere oplysninger herom på årsmødet.
Det nordiske samarbejde kører for tiden på
et lidt lavt blus. Det planlagte fællesmøde
med repræsentanter for de nordiske bestyrelser i efteråret 2009 er udskudt til den 5.
marts 2010 i Oslo.
Økonomi.
Som det fremgår af regnskabet har foreningen de sidste to år givet underskud. Kassereren har som noget nyt forsøgt at udarbejde
et budget. Hvis tallene fremskrives ud fra et
realistisk skøn over indtægter og udgifter,
vil det give et årligt underskud på ca. 20.000
kr. Det skyldes først og fremmest større udgifter til årsmødet, hvor studenterne og bestyrelsen deltager gratis, større udgifter til
foredragsholdere, øgede rejseudgifter samt
også udgifter til regnskabsføring. Samtidig
er der heldigvis også øgede indtægter som
følge af den kontingentstigning, som blev
vedtaget på sidste årsmøde.
Det er bestyrelsens holdning, at studenterne fortsat skal have tilskud til årsmødet
og allerhelst kunne deltage gratis. Da det
er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer er
med til årsmødet, foreslår vi også, at bestyrelsen fortsat skal have årsmødet betalt,
hvorimod den som tidligere selv må betale
transporten. Øvrige nødvendige rejseudgifter samt fortæring ved bestyrelsesmøderne
bør også dækkes af foreningen, så ingen
afholdes fra at gå ind i bestyrelsesarbejdet
af økonomiske grunde. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker det, kan pengene så gives
tilbage til foreningen som gave; men ingen
skal være forpligtede hertil. Endelig har det
også været drøftet, om årsmødet kunne
holdes et billigere sted. Der er undersøgt
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flere muligheder; men hidtil har vi ikke kunnet finde et alternativ til Brandbjerg Højskole. Bestyrelsen har også overvejet reklamer
på hjemmesiden, men er enige om, at det
ønsker vi ikke.
Foreningen kan imidlertid ikke vedvarende
køre med underskud, og generalforsamlingen bedes derfor tage stilling til, hvordan
økonomien kan rettes op. Med mindre der
kan findes besparelser eller nye indtægter,
kommer vi ikke uden om endnu en kontingentstigning.
Fremtiden.
Selv om vores forening efterhånden har 112
år på bagen, så er der stadig behov for den.
Vi har brug for et sted, hvor vi kan opbygge
hinanden i den kristne tro og hjælpes ad
med at leve denne tro ud i vores daglige arbejde som læger. Hvis du er enig i dette, så
mød op på årsmødet. Deltag i fællesskabet
og diskussionen om, hvordan vi kan gøre
vores forening endnu bedre.
Bestyrelsen har tænkt fremad og allerede
fastlagt temaet for 2010: ”Liv og død i lægehænder”.
På gensyn på årsmødet 2009!

Hans Holmsgaard
formand
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Program Årsmødet 2009

Tema: Kristne livsholdninger ført ud i livet.
Fredag, den 25. september til søndag, den 27. september.
Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling.
Fredag, den 25. september
18.00 Mulighed for aftensmad
19.00 Ankomst og indkvartering
19.30 Åbningsmøde om årsmødetemaet ”Kristne livsholdninger ført ud i livet”.
Korte oplæg ved overlæge Mogens Hilden, tidligere missionær og
praktiserende læge Torben Roulund, stud. med Boje Ehmsen samt
Preben Bredesgaard. Herefter gruppediskussion om emnet.
Kaffe og socialt samvær.
Aftenandagt ved Ida Järvung.
Lørdag, den 26. september
08.00 Morgenmad.
Bibeltime ved Jens Rønne-Rasmussen.
09.45 Pause.
10.00 Generalforsamling.
10.00 Samtidig med generalforsamlingen:
Studentermøde: David Straarup fortæller fra et ophold i Etiopien.
12.00 Frokost.
13.00 Socialt samvær og mulighed for naturoplevelser i omegnen.
15.00 Kaffe.
15.30 Professor ved Institut for Kommunikation og medlem af Etisk Råd
Peter Øhrstrøm: ”Aktuel etik vedrørende fosteretik og sene aborter”.
Pause.
18.00 Festmiddag med festtale.
20.00 Missionsaften.
Kaffe og socialt samvær.
Aftenandagt ved Ida Järvung.
Børnepasning arrangeres under møderne lørdag formiddag og eftermiddag.
Søndag, den 27. september
08.00 Morgenmad.
Forbøn for mission.
10.00 Gudstjeneste i en af omegnens kirker.
13.00 Forfatter og tidligere sognepræst Johannes Værge:
”Hvad sker der, når vi dør?”
Om det evige liv belyst ud fra bibelske forfattere, oldkirkelige og
senere teologer samt kristne poeter som Dante, Ingemann og H. C. Andersen”.
Kaffe.
15.00 Afslutning.
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Generalforsamling 2009

Indkaldelse til general
forsamling i Kristelig Læ
geforening
lørdag, den 26. septem
ber 2009 kl. 10.00
på Brandbjerg Højskole
, Brandbjergvej 12, 73
00 Jelling
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Fremlæggelse af bestyrel

ses- og udvalgsberetning

3.

er til godkendelse.
Fremlæggelse af revideret
årsregnskab for 2008 til
godkendelse og
fremlæggelse af budget
for 2010.

4.

Forslag fra bestyrelse elle

5.

Valg af formand. (Punkt

6.

Valg af medlemmer til be

7.

Valg af bestyrelsessupple

8.

Valg af revisor.

9.

Fastsættelse af kontinge

r medlemmer.

et udgår i år).

styrelsen:
Preben Bredesgaard er vill
ig til genvalg.
Anne Christensen modta
ger ikke genvalg.
anter. (Punktet udgår i år)

.

nt for 2010.

10. Eventuelt.

02.09

9

TILMELDING

Kristelig Lægeforenings Årsmøde
25.-27. september 2009

Brandbjerg Højskole - Brandbjergvej 12, 7300 Jelling

Priser:

Pr. deltager på enkeltværelse:
Pr. deltager på dobbeltværelse:
Pr. deltager uden overnatning:
Pr. deltager, kun lørdag (uden morgenmad) og søndag, enkeltværelse:
Pr. deltager, kun lørdag (uden morgenmad) og søndag, dobbeltværelse:
Pr. deltager, kun lørdag

2.179 kr.
1.774 kr.
1.116 kr.
1.721 kr.
1.316 kr.
684 kr.

Den fulde pris inkluderer 2 overnatninger samt forplejning fredag til søndag (dog eksklusiv
aftensmad fredag som kan tilkøbes)
Der er mulighed for at købe aftensmad fredag aften til 99 kr.
Der er mulighed for at leje af sengelinned og håndklæde til 55 kr. pr. person.
Børn 0-2 år gratis. Børn 3-11 år ½ pris.
Medicinstuderende, der er associerede medlemmer: Ved rettidig tilmelding er årsmødet
gratis.
Børnepasning lørdag (gratis):

Antal:

Tilmelding:
Voksen I

Navn:

Beløb:

Voksen II

Navn:

Beløb:

Barn I (0-2 år)

Navn:

Beløb:

Barn II (0-2 år)

Navn:

Beløb:

Barn I (3-11 år)

Navn:

Beløb:

Barn II (3-11 år)

Navn:

Beløb:

Barn III (3-11 år)

Navn:

Beløb:

stud. med.

Navn:
Aftensmad fredag a kr. 99,-

Beløb:

Sengelinned a kr. 55,-

Beløb:
Ialt:

Beløb ialt
Postadresse, Postnummer & By

E-mail:

Telefonnummer:

Tilmelding senest d. 6. september 2009 til:
Mark McCullagh, Søndergårds Alle 47, 3.th, 2760 Måløv.
Tlf. 2894 7834. E-mail: sekretariat@klf-dk.org.
Tilmeldingen er bindende. Ved for sen tilmelding påregnes
S Eet gebyr
R Ppå 200
E kr.N

S

A E N E U S

REGNSKAB 2008

Kristelig Lægeforening
Harstads Fond
Kristelig Lægeforenings
Lægemissionskonto

*********************************

ÅRSREGNSKAB 2008
*********************************
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REGNSKAB 2008

KLF Årsregnskab 2008

Side 2

Regnskaber 2008

Indholdsfortegnelse:
Den uafhængige revisors erklæring ....
Kristelig Lægeforening .......................
Harstads Fond .....................................
Lægemissionskonto .............................
Noter ....................................................

side 3
side 4-5
side 6
side 7-8
side 9

Forelagt for bestyrelsen 16. maj 2009

___________________________
Hans Holmsgaard
Formand
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__________________________
Preben Bredesgaard
Næstformand

_______________________
Mark McCullough
Kasserer

________________________
Anne Christensen
Sekretær

______________________
Ida Järvung
Studentersekretær
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KLF Årsregnskab 2008

Side 3

Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen for Kristelig Lægeforening, Harstads Fond og Kristelig Lægeforenings
Lægemissionskonto
Vi har revideret årsregnskabet for Kristelig Lægeforening, Harstads Fond og Kristelig
Lægeforenings Lægemissionskonto for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008, der er
aflagt efter god regnskabsskik.
Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision
at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.
Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad
af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen
omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte
beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte
regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den
samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et
tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kristelig Lægeforening,
Harstads Fond og Kristelig Lægeforenings Lægemissionskontos aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

København, den 16. maj 2009
Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

A. Bjerglund Andersen
statsautoriseret revisor

02.09
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KLF Årsregnskab 2008

Side 4

KRISTELIG LÆGEFORENING
RESULTATOPGØRELSE

Indtægter:
Medlemskontingenter
Renter og udbytte
Gaver til "En kirkehilsen"
Gaver til internationalt arbejde
Årsmøde (note 1)
Tilskud, Tips- og Lottomidler
Andet (Bogsalg, portostøtte m.v.)
Indtægter i alt:
Udgifter:
Gaver og tilskud
Kontingent til ICMDA
Møder og rejsegodtgørelse
Honorar, foredragsholdere
Årsmøde (note 1)
Serpens Aeneus
Køb af bøger
Revision og regnskabsmæssig assistance
Regnskabsføring m.v.
Web-abonnement og ny hjemmeside
Papir, porto, m.v.
Gebyrer
Udgifter i alt:
ÅRETS RESULTAT

2008

2007

65.700
2.064
0
1.000
44.005
66.795
4.258

61.200
1.813
0
5.660
45.475
68.646
5.373

183.822

188.167

1.982
9.680
16.979
5.000
90.365
29.558
6.757
8.750
23.900
13.755
5.520
534

8.129
7.987
24.095
0
87.718
23.044
0
8.250
26.400
3.138
8.963
1.780

212.780

199.504

(28.958)

(11.337)

=========
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KLF Årsregnskab 2008

Side 5

KRISTELIG LÆGEFORENING
STATUS PR. 31. DECEMBER

2008

2007

Aktiver:
Nordea Konto 5909-763-365

34.423

8.631

Aktier:
584 stk. Nordea, á kurs 38,06

22.228

49.103

Lægemissionskonto, mellemregning

41.277

96.143

Aktiver i alt:

Passiver:
Gæld:
Harstads Fond, mellemregning
Anden gæld
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1.1.2008
Kursregulering
Underskud ifølge resultatopgørelse
Passiver i alt:

02.09

138.352
(26.875)
(28.958)

97.928

153.877

=========

=========

7.159
8.250
15.409

7.275
8.250
15.525

82.519

138.352

97.928

153.877

=========

=========
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Side 6

HARSTADS FOND
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS

2008

2007

Indtægter:
Gavebidrag
Renter

5.550
0

2.800
0

Indtægter i alt:

5.550

2.800

Udgifter:
Studentermøder
Rejsetilskud

4.150
1.516

2.400
0

(5.666)

(2.400)

Udgifter i alt:

Årets resultat:

Aktiver:
KLF mellemregning
Aktiver i alt:
Passiver:
Kapitalkonto pr. 1.1.2008
Under-/overskud ifølge resultatopgørelse
Passiver i alt:

16

(116)

400

=========

========

7.159

7.275

7.159

7.275

=========

=========

7.275
(116)

6.875
400

7.159

7.275

=========

=========
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KLF Årsregnskab 2008

Side 7

LÆGEMISSIONSKONTO
RESULTATOPGØRELSE

Indtægter:
Arv og gaver
Renter og udbytte:
Bank og giro
Obligationer

Indtægter i alt:

Udgifter:
Kontingenter DADL
Tilskud, uddelinger m.v.
Gebyrer, porto, papir
Udgifter i alt:

Årets resultat:

02.09

2008

2007

36.101

78.507

10.481
2.675

4.341
6.444

49.257

89.292

2.507

4.081

23.664

52.645

548

956

(26.719)

(57.682)

22.538

31.610

=========

=========
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KLF Årsregnskab 2008

Side 8
LÆGEMISSIONSKONTO
STATUS PR. 31. DECEMBER

Aktiver:
Nordea:
Konto 0043-548-085
Konto 0600-818-368
Obligationer:
1.070 stk. Nordea Invest Lange Obligationer
Nom. 99.657, Nordea Kredit, 4%, 2035

Aktiver i alt:

Passiver:
Mellemregning med KLF
Kapitalkonto pr. 1.1.2008
Kursregulering af obligationer
Resultat ifølge resultatopgørelse

Passiver i alt:

18

2008

2007

6.281
241.540
247.821

4.144
273.915
278.059

107.000

104.753

89.904
196.904

88.042
192.795

444.725

470.854

=========

=========

41.277

96.143

374.711
6.199
22.538
403.448

350.849
(7.748)
31.610
374.711

444.725

470.854

=========

=========
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KLF Årsregnskab 2008

Side 9
Note 1

Årsmøde 2008:
Indtægter:
Kursusafgift og opholdsbetaling

42.605

Udgifter:
Brandbjerg Højskole

(85.565)

Resultat, underskud:

(42.960)
========

Underskuddet fremkommer ved:
Ophold studenter (20 personer)
Ophold bestyrelse (8 personer)
Ophold taler + hustru (2 personer)
Underskud ved salg af drikkevarer
Fotokopier + navneskilte
Underskud Brandbjerg

(24.601)
(14.468)
(3.517)
(235)
(139)
42.960

Øvrige udgifter:
Børnepasning
Gospelworkshop

800
4.000

Øvrige indtægter:
Gebyr for sen tilmelding (7 stk. á 200 kr.)

-1.400

Samlet underskud årsmøde

46.360
========

02.09
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Foredragsholdere

Hvad sker der, når vi dør?
Troen på møde med Kristus i døden og opstandelse til dom og evigt liv er et centralt
element i Det Nye Testamente, men fra begyndelsen var det klart, at der efter døden
er tale om en forvandling, som det kræver billedsprog at ytre sig om. Altså at det,
som er efter døden, ikke kan beskrives så
ligefremt som det jordiske. Diskussionen i
oldkirken drejede sig bl.a. om betydningen
af det legemlige over for det sjælelige og
åndelige: Var det sjælen alene, som indgik
i det evige liv, eller hørte legemet på en eller anden måde også med? Nogle ytrede sig
meget håndfast om, at det jordiske legeme
genskabtes, andre – i pagt med Paulus – betonede, at vel var der tale om en legemlig
opstandelse, men med en helt anden form
for legemlighed end den jordiske. I forbindelse med dommen betonede bl.a. kirkefaderen Gregor af Nyssa, at dommen ikke
skulle forstås som straf, men som en genoprettelse af mennesket gennem en helbredende proces, lang eller kort, i visse tilfælde
ganske smertefuld, afhængigt af det liv, man
havde levet.
Tanken om Skærsilden gav anledning til et
misbrug, som Luther gik op imod; men den

tolkning af doms-motivet, som var fremtrædende i oldkirken, nemlig at der efter døden
venter en rensende proces, dukker i dansk
sammenhæng op med stor styrke i 1800-tallet, hvor teologiprofessor og senere biskop
Hans Martensen gør meget ud af tankerne
om en mellemtilstand, en overgangsfase
fra døden til indgangen i saligheden hos
Gud. Intet menneske går nemlig ud af den
jordiske tilværelse ”i en fuldkommen afsluttet og færdig tilstand”, som han skriver. Der
forestår en ”færdiggørelse”, som fører frem
til det fuldkomne Kristus-nærvær, hvor Gud
– med et Paulus-udtryk – er alt i alle, og hvor
grundbestemmelsen er lys.
B.S. Ingemann og H.C. Andersen var samtidige med Martensen og delte hans interesse i
mellemtilstanden. Det afspejler sig hos Ingemann bl.a. i salmen ”Den store mester kommer” og hos Andersen i en række eventyr,
som ved nærmere eftersyn viser, at Andersen i det hele taget er en kompetent fortolker af kristne grundtanker om det evige. Et
par generationer senere giver Gylling-præsten Otto Møller spændende formuleringer
om overgangen fra jordisk til himmelsk tilværelse.
Redaktionelt forkortet.

JOHANNES VÆRGE

Udgav i efteråret 2008 Efter døden. En bog om det evige liv. - Født 1946.
Cand. theol. fra Aarhus Universitet. Præst i Fredericia1975-78, studenterpræst i København 1978-88, derefter sognepræst ved Københavns Domkirke til 2007. Fra 1983 desuden tilknyttet Weekendavisen. Medarbejder
ved den nytestamentlige del af den autoriserede bibeloversættelse fra
1992. Forfatter til morgen- og aftenbønner i Den Danske Salmebog fra
2003. Står derudover bag adskillige bogudgivelser.
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Aktuel etik vedrørende
fosteretik og sene aborter
Siden 2003 har der i realiteten været praktiseret screening af gravide i Danmark med
en risikovurdering baseret på en blodprøve
og en nakkefoldsmåling. Uanset at ikke alle
vil indrømme det, er der næppe tvivl om, at
det overordnede politiske mål med den ordning har været at reducere antallet af fødte
med betydelige handicaps. Her er det først
og fremmest børn med Downs syndrom, der
tæller. Før sceeningsprogrammet blev indført blev der født ca. 60 børn om året med
Downs syndrom. I 2008 var tallet bragt ned
til 21. På den baggrund har ledende læger i
programmet karakteriseret det som en succes. Det bør dog også bemærkes, at der i de
senere år har været en betragtelig stigning i
antallet af sene aborter.
Den nye praksis i Danmark på området har
givet anledning til en række etiske overve-

jelser. Det gælder bl.a. kriterierne for sene
aborter dvs. de betingelser, som abortsamråd og abortankenævn benytter. Desuden
har en række konkrete afgørelser i den forbindelse givet anledning til en generel debat
om abortgrænsen på 12 uger og i det hele
taget om lovgivningen i forbindelse med
sene aborter. Ligeledes har man diskuteret
rådgivningen i forbindelse med programmet
- både i forbindelse med risikovurderingen
og i forbindelse med evt. senere invasive
prøver.
Jeg vil i foredraget diskutere nogle etiske
problemstillinger i forbindelse med sceeningsprogrammet og de sene aborter i almindelighed. Herunder jeg også komme ind
på de svar på de grundlæggende spørgsmål,
som man har givet i vore nabolande.

PETER ØHRSTRØM

Født i 1949. Lic. phil. i idéhistorie og dr. scient. i videnskabsteori. Siden 2002
professor ved Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet. Siddet i
diverse udvalg og gennem mange år deltaget i både dansk og international
forskning bl.a. om forskellige former for argumentation – herunder etisk argumentation. Er medlem af Det Etiske Råd valgt indtil udgangen af 2010.

02.09
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TORBEN ROULUND,
f.1934, var lægemissionær i Burundi i 6 år og siden
praktiserende læge i Højslev i 25 år, nu pensioneret; var med i
medicinerkredsen i Århus i studieårene og siden i Kr. lægeforening.
Aktiv i baptistmenigheden i Viborg og i ledelsen af Baptistkirken i
Danmark. I en periode som formand. Gift med Rita og far til 3.

MOGENS HILDEN.
Født 1934. Specialistanerkendelse i Intern Medicin og Hepatologi.
Haft speciallægepraksis og været overlæge ved Medicinsk afdeling Maribo, Medicinsk afdeling Nakskov og Langtidsmedicinsk afdeling Maribo. Været lokalformand i Maribo for Hjerteforeningen,
Kræftens Bekæmpelse og Kunstforeningen. Været menighedsrådsformand og de sidste 10 år drevet Galleri Hilden. Blev for 30
år siden isolationsfængslet og sigtet for medlidenhedsdrab, men
frifundet ved retssagen 9 måneder senere.

JENS RØNNE-RASMUSSEN
Født 1942. Cand. med. jan. 1971. Lægemissionær i Tanzania
1976-82, herefter speciallægeuddannelse i tropemedicin, intern
medicin og infektionsmedicin. De sidste 12 år speciallægepraksis
i tropemedicin. Juni 2009 ophørt med den erhvervsaktive del af
livet.
Mit emne til bibeltimen til Kr. Lægeforenings Årsmøde bliver “Jesus i mødet med lidelse og sorg”. Luk. 24,13-35
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Fra Kristeligt Dagblad

Hvad er prisen på et menneske ?
Sundhedsstyrelsen har den 10. juni udgivet
en såkaldt MTV–rapport om screening (undersøgelse) af gravide indvandrerkvinder for
arvelige blodsygdomme.
Man konkluderer i rapporten, at hvis blot to af
de fundne syge børn aborteres, så er screeningen ”omkostningseffektiv”. Regnestykket
går ud på, at undersøgelse af alle gravide i risikogruppen koster 2,6 millioner årligt, og de
sparede omkostninger i sundhedsvæsenet
pr. ”undgået nyfødt barn” med sygdommen
er gennemsnitligt ca. 1,2 millioner kr.
Rapporten omtaler retfærdigvis også, at
”Der er dog befolkningsgrupper, som har
et konservativt syn på abort, og som finder
dette (fosterundersøgelse og efterfølgende
abort) helt uacceptabelt. For disse personer
vil screeningsprogrammet kunne medføre et
svært etisk dilemma”.
Da fostervandsundersøgelserne i sin tid blev
indført var et af argumenterne, at de ”ville
medføre besparelser på de offentlige budgetter”. Vores værste mareridt er med Sundhedsstyrelsens rapport nu blevet til virkelig-

02.09

hed. Prisen på et menneskeliv er reduceret
til ”de sparede omkostninger i sundhedsvæsenet”, hvis man ikke bliver født.
Vi må som kristne læger på det skarpeste
vende os imod en sådan nedvurdering af et
menneskes værdi. For os har ethvert menneske en enestående værdi, som ikke kan
prisfastsættes på denne måde.
Tidligere sundhedsminister og nuværende
formand for Det Centrale Handicapråd Ester
Larsen skal have mange tak for at have rejst
denne vigtige debat.

Hans Holmsgaard, Thyborøn
Preben Bredesgaard, Rungsted Kyst
Mark McCullagh, Måløv
Anne Christensen, Søborg
Ida Järvung, Aalborg
Sten Houmøller-Jørgensen, Hjørring
Kristian Kristensen, Herning
Svend Prytz, Hvidovre
Hans Paulli Jørgensen, Hørsholm
(Bestyrelsen for Kristelig Lægeforening)
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Rejsebrev

Til verdens ende
I foråret 2009 var jeg på et udvekslingsophold i Moskva. Dér kom jeg i kontakt med
den kristne hjælpeorganisation og privatklinik Agape, som organiserer ekspeditioner
med medicin, lægehjælp, briller og evangeliet til de yderste egne af Rusland.
Jeg fik mulighed for at deltage i en sådan
ekspedition sammen med to læger og en
optometrist. Vores destination var Vorkuta,
som ligger 40 timers togrejse nordvest for
Moskva. Vorkuta blev grundlagt i 1932 som
mineby og fungerede som vestlig centraladministration for Sovjetunionens Gulag-lejre.
Byens dystre historie afspejlede sig i, at dens
seværdigheder var mindesmærker for hhv.
opstande i Gulag-lejrene eller omkomne arbejdere i minesammenstyrtninger.
Det var en af Vorkutas pinsemenigheder, der
havde inviteret Agape til at komme og etablere en mini-klinik i deres lokaler. Kirkens
medlemmer havde forinden spredt rygtet
om gratis lægehjælp, medicin og briller til
deres venner, familier og kollegaer. Klinikken var særdeles velbesøgt. Selvom lægerne
Bill og Sergey arbejdede dagligt fra 8-22, og
jeg bidrog ved at tage mig af EKGer og blodprøver, kunne vi langt fra nå at konsultere
alle. Agape beder altid den lokale menighed
stille sig ”bagerst i køen”, så en stor del af
dem, der fik hjælp og medicin, var nogle
som ikke tidligere havde været i kirken. Det
var bevægende at se mennesker forlade
kirken med glædestårer, fordi de nu kunne
læse eller se ordentligt igen pga. et par nye
briller. Stik imod Agapes anvisninger havde
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præsten for menigheden valgt at sætte en
annonce i lokalavisen, som oplyste om at
udenlandske læger kommer til byen med
gratis lægehjælp. Det var gjort i den bedste
hensigt, men fik den uheldige konsekvens,
at vi havde myndighederne på halsen næsten fra ankomsten. Agapes ekspeditioner
er ikke i strid med russisk lovgivning, og organisationen er tidligere blevet slæbt i retten
pga. deres hjælpe- og missionsarbejde, men
har vundet sagerne hver gang. Men i strid
med loven eller ej – vi var tydeligvis en torn i
øjet på de lokale myndigheder og FSB (KBGs
”efterfølger”). FSB holder gennem spioner
et vågent øje med alle ikke-ortodokse kirkesamfund, da mange af dem har kontakt med
menigheder i Vesten og traditionelt er kritisk
over for det russiske styres kontrollerende og
undertrykkende magtapparat. Agapes besøg
blev derfor en kærkommen undskyldning for
myndighederne til at indlede ”særlige undersøgelser” mod pinsekirken.
Ved første besøg ankom anklagemyndigheden i civilt tøj. Efter at have fået et par briller
og nogle råd om halsbrand viste de deres
skilt og begyndte at stille spørgsmål. Senere
dukkede selvsamme anklagemyndighed op
med embedslægen, FSB samt nogle andre
myndigheder. Så blev alle vores ting endevendt og alle blev forhørt om hvem man var,
hvad man lavede, hvorfor man var i Vorkuta
osv. Under mit forhør ville FSB-agenten have
mig til at underskrive et dokument med en
sigtelse. Jeg havde læst nok Solzhenitsyn til
at vide, at det ville være dumt, så jeg nøjedes med at sætte et kryds i det felt, hvor
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man skal underskrive, hvis man nægter sig
skyldig i sigtelsen. I øvrigt en sigtelse, som
jeg på Kafkask vis aldrig var blevet oplyst om
hvad gik ud på.
Myndighederne kunne ikke finde noget ulovligt at anklage os for, men de spildte meget af
vores tid. Tid, som vi kunne have brugt på at
hjælpe de mennesker, som myndighederne
var forvaltere for. Agape har sidenhen hørt
fra kirken i Vorkuta. Myndighederne har gjort
det klart for kirken, at den vil blive smidt ud
af dens lokaler, hvis de inviterer Agape eller
en lignende organisation igen. Ligeledes fik
myndighederne bragt en artikel i den lokale
avis, som sværtede kirken og Agape til. Bl.a.
stod der, at myndighederne nu var i gang
med at udbedre skaderne efter pinsekirkens
og de uprofessionelle lægers arbejde. Det til
trods, var kirken vokset markant efter Agapes besøg, og vi står tilbage med en levende
forståelse af Ef 6,12: ”Thi for os står kampen
ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i
dette mørke, mod ondskabens åndemagter
i himmelrummet.”

Boje Kvorning Ehmsen
Født 1985. Læser medicin på 8. semester
ved Københavns Universitet. Er aktiv i Kristne
Medicinere og i Apostelkirken på Vesterbro.
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AGAPE
- grundlagt: 7. maj 1993 i Rusland
- har indtil videre gennemført
106 ekspeditioner
639 miniklinikker
31.517 konsultationer
- har plantet 44 kirker
- har uddelt 6536 par briller
- delt evangeliet med
ca. 85.000 mennesker
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Punta del Este, Uruguay
Y DATO

OBS! N

Tidspunktet for den næste ICMDA (International Christian Medical and Dental Association) verdenskongres er flyttet, men blot
nogle få dage.
Tidspunkt for kongressen for studenter og
juniorlæger (under 5 år i kandidatalder) er
nu 1. - 4. juli, og hovedkongressen følger
umiddelbart efter i dagene 4. - 8. juli 2010.
I tidsrummet 1. - 4. juli er der dog ikke kun
program for studenter og juniorlæger. Der
er tillige forskellige undervisningstilbud for
alle, f.eks. Saline Solution kursus.
Du kan læse alt om kongressen på den specielle hjemmeside, der er oprettet til formålet. Adressen er http://icmda2010.org
Der er nu åbent for tilmelding online, ligesom hotel kan reserveres på hjemmesiden.
Bemærk, at det er nødvendigt at oprette
sig selv som bruger for at kunne registrere
m.v. Det har den fordel, at man først kan
registrere, og i senere seance kan man så
logge ind på sin konto og f.eks. reservere
hotel eller lave diverse ændringer.
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Bemærk, at prisen for at registrere stiger
efter 31. december 2009.
Fællesrejse - rundrejse
I håbet om at vi bliver en god stor flok fra
Danmark, der skal med til ICMDA-kongressen i Uruguay næste sommer, så vil vi forsøge at få arrangeret ikke blot en fællesrejse for alle dem, der vil med, men også en
rundrejse til interessante steder i Sydamerika efter kongressen for dem, der måtte
være interesseret i det.
For at få flybilletter m.v. så billigt som muligt, er det væsentligt, at vi bestiller i god
tid.
Meddel gerne om forhåndsinteresse allerede nu. Sidste frist for bindende tilmelding
meddeles på hjemmesiden og via nyhedsmail.
Er du interesseret i at deltage, så send
en mail til Kristian Kristensen icmda@klfdk.org
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Andagt

Min nåde
Kommende
er dig nok... arrangementer
”Min nåde er dig nok, for min magt udøves
i magtesløshed” 2.Kor.12,9

Skulle vi ikke prise og takke Gud for den
sandhed om nåden, der rummer kærlighed
og tilgivelse.
Vi, som har så let ved at stirre os blinde på
vores egen magtesløshed, skal vende blikket hen til nåde, som er os nok.
Vi, som føler vores egen utilstrækkelighed,
skal leve i det evigt tilstrækkelige: Guds
nåde! Vore følelser er ikke nok, vor tro, vore
bønner, vor gudsfrygt er ej heller ikke nok.
Men nåden er nok!
Og ikke blot det, men den udøves i magtesløshed. Den skal omsættes i vort liv til
fred, sejr, glæde og til frimodighed. Den
skal gøre os brugbare for Gud.

Lørdag, den 30 januar 2010:
Vintermøde i Taastrup Nykirke
Forår 2010
Foårsmøde fastlægges senere
Juli 2010
ICMDA XIV World Congress i Uruguay
Nye kredse
København,
Århus og
Herning.
Se KLFs hjemmeside: klf-dk.org

Så behøver vi ikke noget andet og jager
heller ikke efter noget andet. Vi får alt, hvad
vi behøver. Guds nåde er os nok!

af Hans Paulli Jørgensen
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Modtager:

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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