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Lederartikel

Jul og juleglæde
Vi fejrer snart jul, og julegaver optager manges
tanker i tiden op til jul.
Hvad fejrer vi jul for – er det blot familiehygge,
god mad og tiltrængte fridage?
I Kristelig Lægeforening er der kun plads til ét
svar: Gud sendte sin søn Jesus som verdens frelser som den største julegave af alle. Det er grunden til, vi fejrer jul og giver hinanden julegaver.
Vi mindes Jesu fødsel, og hvilken betydning den
har haft, har og vil have. Ingen anden begivenhed har i den grad formået at sætte sit præg på
det enkelte menneskes værd. Derfor bør vi med
salmens ord ”bære blus med glæde”.
Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul
med ønsket om et lykkeligt og velsignet nytår.
Betlehems-barnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!
(Grundtvig)

Hans Paulli Jørgensen

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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Generalforsamlingen
På foranledning af Mogens Hilden blev der udarbejdet en fælleserklæring om lægehjælp til
afviste asylansøgere. Erklæringen (som kan ses
andetsteds i bladet) blev underskrevet af 22 af
de tilstedeværende læger og gav efterfølgende
en massiv omtale i pressen.

på Brandbjerg Højskole lørdag, den 26.09.09
Uddrag af referatet af Hans Holmsgaard
Foreningen har 164 kontingentbetalende medlemmer, 23 kontingentfrie medlemmer, 50 associerede studenter samt yderligere kontakt til 41
organisationer, lægeenker og enkeltpersoner.

se har hhv. 40, 30 og 20 regelmæssige deltagere. I København deltager man i efteråret i en
etikkonference på Panum. Der planlægges en
fælles weekendlejr i foråret 2010 med støtte fra
Harstads Fond.

Regnskabet udviste et underskud på 29.000 kr.,
hvilket først og fremmest skyldtes et underskud
på årsmødet på 46.360 kr. Bestyrelsen fik til opgave at nedbringe dette underskud og bl.a. her
at overveje: at bestyrelsen betaler fuld pris for
deltagelse i årsmødet, at studenterne betaler et
mindre beløb (f.eks. 300 kr.) og at finde et billigere mødested.

Kristian Kristensen fortalte om sit internationale
arbejde i eksekutivkomiteen for ICMDA samt sin
nye kassererpost i det regionale ICMDA (Eurasien). 16. oktober er der ”Work a Day for ICMDA”,
hvor man opfordres til at give en dagløn til arbejdet.

Et budgetforslag for 2010, hvor underskuddet ville blive reduceret til 13.500 kr., blev godkendt.

Hjemmesiden bruges i stigende omfang med
i gennemsnit ca. 200 besøg hver måned – enkelte måneder helt op til næsten 500 besøg på
en måned.

Der var opbakning til den nye åbne linie, hvor
bestyrelsen udarbejder debatindlæg om dagsaktuelle emner, som publiceres på vegne af Klf. og
med navns nævnelse af forfatterne. Herudover
opfordres øvrige medlemmer til som enkeltpersoner at deltage i debatten.
Sten Houmøller-Jørgensen redegjorde for de
udsendte missionærer. Der er bevilget en transplantationskniv til Steen Mølgaard Andersens arbejde på Sikonge Hospital samt 20.000 kr. til Immanuel Bitsch-Larsens ”operationstur” til Congo.

Bestyrelsen
Kristelig Lægeforenings bestyrelse.
Fra venstre: Ida Järvung, Sten Houmøller-Jørgensen, Hans Holmsgaard, Mark McCullagh, Kristian
Kristensen, Ellen Mølgaard, Hans Paulli Jørgensen
og Preben Bredesgaard.
Svend Prytz var fraværende.

Preben Bredesgaard blev in absentia (p. g. a.
sygdom) genvalgt til bestyrelsen. Anne Christensen udtrådte p. g. a. flytning til Norge af bestyrelsen og blev takket for sit arbejde gennem 4
år. I stedet nyvalgtes Ellen Mølgaard.
Der nyvalgtes ingen suppleanter, idet både
Svend Prytz og Hans Paulli Jørgensen sidste år
blev valgt for en toårig periode. Bestyrelsen
blev opfordret til at udarbejde forslag til en vedtægtsændring, således at suppleanterne ikke har
samme valgperiode.

Medicinerkredsene i Århus, København og Oden-
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Nyt
bestyrelsesmedlem
Ellen Mølgaard
Jeg hedder Ellen Mølgaard, er 29 år og opvokset
i Værløse nord for København.
Uddannelsesmæssigt blev jeg januar 2009 kandidat fra Københavns Universitet og er i øjeblikket i gang med klinisk basisuddannelse, der tidligere hed turnus. Det nyder jeg meget. Virkeligt
fedt at arbejde som læge.
Tidligere har jeg været omkring i verden på kortere ophold i blandt andet Tanzania, Ghana og
Brasilien.
Det fascinerer mig meget at se andre kulturer
og sundhedsvæsener. Det er spændende og
udfordrende at forsøge at hjælpe de forskellige
steder.
I KLF-arbejdet håber jeg at kunne være med til
at skabe et forum, hvor de yngre læger føler sig
hjemme og har lyst til at deltage i vores aktiviteter, så KLF bliver et sted med fællesskab og
kollegial støtte.
Under studiet har jeg været engageret i Kristne
Medicinere i København og været leder heraf i
ca. 2 år

Portræt

Udtalelse

Studenterne

Om lægebehandling
af afviste
asylansøgere

KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus,
Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har
noget, de gerne vil dele med de studerende.
De respektive grupper mødes typisk ugentligt
eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær.
I Århus er der ca. 40 tilknyttede, og man mødes
hver tirsdag i lige uger kl. 16 i Medicinerhuset.
I Odense er der ca. 25 tilknyttede, og man mødes hver tirsdag i ulige uger kl. 19.30. Intet fast
mødested.
I København er der ca. 30 tilknyttede, og man
mødes hver tirsdag kl. 16 til bøn i Studenterhuset ved Panum Instituttet

Der er fra en anden gruppe af kolleger udarbejdet et brev til danske læger om behandling af
afviste asylansøgere.

Foreløbig kalender for foråret 2010:
KM lejr i Ans By d. 12.-14. februar
Etiske dilemmaer i almen praksis v. Læge Johannes Larsen, 9. marts i København
Intelligent Design v. Lektor Ole Vang, 6. april i
København

Derfor hverken kan eller vil vi undlade at behandle de syge, vi møder – uanset deres status
hvad angår retten til at være i landet eller ej.

For yderligere information om KM,
arrangementer, mødesteder osv., kontakt:
Århus: Elisabeth Ellingsen,
elisabeth.ellingsen@studmed.au.dk
Odense: Ida Louise Høgsbro,
ida.hoegsbro@gmail.com
København: Boje Ehmsen,
bkehmsen@gmail.com
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En gruppe kristne læger, som alle er medlemmer af Kristelig Lægeforening, ønsker at udtale
følgende:
Som læger er vi ifølge lægeløftet forpligtede
til at hjælpe alle syge mennesker, der har brug
for lægehjælp – uanset hvem de er, eller hvilken status de har.
Som kristne er vi ifølge budet om at elske sin
næste forpligtede til at hjælpe den nødlidende,
som vi møder på vores vej.

Brandbjerg Højskole, den 26.09.09
Hans Holmsgaard, Anne Christensen
Hanne Christensen, Arne Bach
Sten Houmøller, Birthe Linde, Karen Nielsen
Torben Andersen, Jens O. Rønne-Rasmussen
Jørgen Steiner, Karen Margrethe Nissen
Birthe Frimodt-Møller, Mogens Hilden
Ellen Mølgaard, Mark McCullagh
Arne Bøgh, Kristian Kristensen
Hans Paulli Jørgensen, David Straarup
Ernst A. Jacobsen, Torben Roulund, Ida Järvung
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Emmausvandringen

Jens Rønne-Rasmussen

”Jesus i mødet med lidelse og sorg” var temaet, som Jens Rønne-Rasmussen talte over lørdag
formiddag på KLFs årsmøde i år. Udgangspunktet
tog han i Lukasevangeliet kapitel 24 vers 13-35,
som er beretningen om to disciples vandring
til Emmaus - en vandring Jens Rønne-Rasmussen betegner som en pilgrimsvandring, da de
to pludselig og uventet får et møde med deres
korsfæstede læremester.

følge med/opsøger den sørgende”. Jesus elsker
sine diciple og Han finder det umagen værd at
opsøge dem i deres mørke. Emmausvandrerne
forventer ikke et møde med deres korsfæstede
Herre, men Jesus opsøger dem selv, og først kan
de slet ikke kende Ham. Jesus er aktiv, Han griber ind i deres liv og er til stede ved siden af de
sørgende og går sammen med dem i fortvivlelsen.

De to Emmausvandrere havde ikke planlagt deres pilgrimsrejse i ugevis. De var efter påskens
begivenheder blevet fremmede overfor deres
tidligere liv og gik nu på vejen overladt til deres
egne tanker. Deres håb for Israel var brudt sammen, og hele investeringen i at følge Jesus i tre
år var tabt på gulvet. De havde håbet, at Jesus
var den, som skulle forløse Israel, og nu var han
død. De havde satset på Jesus, troet på Ham og
fulgt Ham, og nu føltes det, som om grundlaget
for livet var mistet og i ruiner for dem.

Den anden hovedsætning lyder: ”Jesus spørger interesseret ind til sagen/ er aktivt lyttende”. Jesus hører på Emmausvandrernes samtale
og spørger interesseret til, hvad der foregår. Han
spørger til deres bekymring og deres bedrøvelse.
Han giver sig god tid til forståelse og en snak
med sine disciple. De får lov til at sætte ord på
alt det, de har oplevet og på deres brudte håb.

Sådan udlægger Jens Rønne-Rasmussen teksten
fra Lukasevangeliet og efterfølgende beskriver
han, hvordan Jesus opsøger de sørgende og tager sig af den enkelte såvel som gruppen i deres
sorg og fortvivelse. I fem hovedsætninger peger
Jens Rønne-Rasmussen på, hvordan Jesus møder
sine disciple i deres møde med lidelse og sorg.
Den første hovedsætning lyder:”Jesus slår
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Den tredje hovedsætning lyder: ”Han underviser/ retleder den sørgendes tanker”. Efter at
Jesus har lyttet til disciplene, tager Han over
og giver dem undervisning. Men Han begynder
med en stærk bebrejdelse over, at de er så tungnemme til at forstå. De har selv set helbredelserne, som Han
har udført. Disciplene havde ikke forventet en
lidende Messias. Jesus er frustreret over, at de
ikke kan forstå det, som står profeteret i Det
gamle Testamente, nemlig at Messias skulle lide
og dø. Men Jesus kommer ikke kun med bebrej-
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delse til disciplene, Han kommer også for at give
sig tid sammen med dem. Og så udlægger Han
skriften for dem sådan, at de forstår sammenhængen. Jesus åbner skriften for Emmausvandrerne således, at de forstår, at den handler om
en lidende Messias.
Den fjerde hovedsætning lyder: ”Han giver sig
selv”. Jesus løser ikke lidelsens problem i verden,
men Han viser, at Han selv gik ind under den
gennem lidelse til herlighed. Den forståelse af
Kristi liv findes i samtlige skrifter i Bibelen: At Jesus skulle gå gennem lidelse og død for at vinde
opstandelse og liv til dem, der tror på Ham. Han
giver sig selv. Det gør Han også, da disciplene
beder Ham om at blive sammen med dem efter
deres møde på vejen. Jesus imødekommer disciplenes ønske og bliver hos dem den aften. Og
da Han sad til bords med dem, tog Han brødet,
velsignede det, brød det og gav dem det. Da
genkendte de Ham som Messias. Da forstod de
skriften, og der blev kontinuitet mellem den
Jesus, de havde kendt og den Jesus, de mødte

03.09

på vejen.
Den femte hovedsætning lyder: ”Han tager
sig af gruppen, men med speciel omsorg for den
enkelte”. Efter mødet med Jesus vender disciplene tilbage til Jerusalem og fortæller de andre
disciple om deres møde med Jesus. Og mens de
gør det, står Jesus pludselig midt iblandt dem og
siger ” fred være med jer”. Han viser sine hænder og fødder frem, for at de skal se, at det er
Ham og tro på Ham. Jesus har omsorg for gruppen, men også for den enkelte. Peter, som havde fornægtet sin Herre, og som var deprimeret,
får ekstra opmærksomhed og omsorg fra Jesus.
Han får oprejsning og ny frimodighed.
Sorg og frustration bliver i mødet med den opstandne Jesus vendt til glæde og håb.
Jens Rønne-Rasmussen afslutter sin tale med at
læse om Herrens tjeners lidelse og herlighed i
Esajas bog kapitel 53.

Referat af Ida Järvung
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Fosteretik

Peter Øhrstrøm

Etiske dilemmaer om liv og død - især vedrørende fosterdiagnostik
Peter Øhrstrøm indledte med at sige, at han med
det aktuelle foredrag var uden for sit felt, men
at det ikke var ensbetydende med, at han ikke
havde en mening om emnet. Peter Øhrstrøm har
i en årrække været Medlem af Etisk Råd og er
glad for at være med. Han har som foredragsholder været til mange møder som medlem af
Rådet, og altid fået noget ud af det selv.
Der er to store emner, der fylder i den etiske
debat i øjeblikket. Dagens emne er det ene. Det
andet er aktiv dødshjælp, som der har været
meget fokus på i de sidste år, bl.a. i fjernsynet.
Storbritannien har indført ny lovgivning på området for nylig, men forhåbentligt ændrer Danmark
ikke sin lovgivning.
Mange af de emner, som Etisk Råd beskæftiger
sig med, vedrører enten livets begyndelse eller
livets afslutning.
Først noget generelt om etik og om etikkens re-
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lationer til kristendommen. Hvad er etik, og hvor
kommer etikken fra? Det korte svar er formuleret
af Ole Hartling: “Etik er “bør-lære”, om hvad man
bør og hvad man ikke bør.” Et andet ord er moral. Både etik og moral betyder grundlæggende
det samme; det ene er græsk, det andet er latin.
Men begge ord handler om, hvad man i et givet
samfund synes, at man bør.
Men ordene betyder ikke længere det samme
på dansk. Vi har et Etisk Råd, men ingen ville
drømme om, at vi skulle kalde det Moralsk Råd.
Ordet moral bliver nu mere brugt i den private
sammenhæng eller som noget, der bruges i
mindre grupper. Sportsmoral, forretningsmoral.
Hvordan er forholdet mellem etik og moral? Et
forslag hertil findes i bogen “Den etiske udfordring”: Forskellige grupper i samfundet har hver
deres moral, hver deres kodeks. Men vi vil også
gerne være et samfund med sammenhængskraft mellem de enkelte grupper, som findes i
samfundet, og det er etikken. Som samfund er vi
nødt til at have værdier, ellers fungerer det ikke.
Det holdningsløse samfund er håbløst.
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Et andet tema, der er fremme, er spørgsmålet
om etikkens status. Er etikken sammenlignelig
med smag? Man kan give udtryk for sin smag,
men det kan ikke give anledning til lange diskussioner. Hvis det var på samme måde med etik,
så var der ingen argumenter, så skulle vi ikke
have et Etisk Råd, så måtte man bare konstatere,
hvilken smag hver enkelt har. Det går ikke - hvis
vi vil have en sammenhængende etik, så må
den hænge sammen som et verdensbillede.
Etik tager tid. Man må tage sig tid til at overveje
og diskutere de forskellige holdninger. Og der
dukker hele tiden nye teknologier op, som vi må
tage stilling til. Man må have et etisk beredskab,
som hele tiden forholder sig til nye emner, der
pludselig kommer op.
Hvor kommer etikken fra? Tor Nørretranders siger, at “vi er generøse, fordi generøsitet er det
allermest kostbare af alle signaler... Umage giver mage.” Etikken vokser altså ud af materien.
Dette er ikke en kristen tankegang. Så er Immanuel Kants tanker mere tiltalende. Etikken ligger
i mennesket som noget givet. Der er to faste
punkter for mennesket; det ene er stjernehimlen over ham, det andet er moralloven i ham.
Ethvert menneske har en evne til at genkende
det, der er mest holdbart. Jeg tror, at Kant har
ret, og det er grunden til, at vi kan diskutere etik.
Men der er ingen kristen facitliste.
Lone Frank har skrevet en begavet bog (Det
nye liv) - set ud fra en ateistisk synsvinkel, men
jeg er uenig i stort set alt, hvad hun skriver. Fra
hendes synsvinkel “er der ikke noget, der objektivt set er rigtigt eller forkert i forbindelse med
kunstig befrugtning, stamceller eller for den sags
skyld kloning”. Der er kun magtforhold.
Der er to strømninger i den etiske argumentation. Den ene er nytte-etikken, den anden pligtetikken.
John Stuart Mill (1808-73) var talsmand for nytte-etikken. Etiske spørgsmål afgøres af en slags
regnestykke, hvor man skal se på konsekvenserne af det ene og det andet. Og så skal man
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gøre det, som fører til de bedste konsekvenser.
Men man skal have en enhed til at sammenligne
med, og den enhed er ofte penge. Og pludselig
flyder etik og sundhedsøkonomi sammen. John
Stuart Mill sagde: “Jeg anser nytte (utilitet) for
det endegyldige kriterium i alle etiske spørgsmål”. Her overfor står Kaj Munk, der i 1935 sagde: “aldrig, aldrig, aldrig spørge, om det nytter,
bare, om det er sandt”.
Kant taler mere om rettigheder, pligter og ansvar, og det kommer altsammen ud fra moralloven i det enkelte menneske.
Hierarkiet af principper i det danske sundhedsvæsen er ifølge Henrik Wullf (i bogen Den samaritanske pligt (1995)): 1) Det samaritanske
princip, 2) Autonomi-princippet, 3) Retfærdig
fordeling af ressourcer. Hvordan skal disse principper afvejes i forhold til hinanden?
Af etiske principper kan nævnes:
Værdighed: Det enkelte menneske har værdi i
kraft af at være et menneske.
Integritet: Det enkelte menneskes mentale og
fysiske urørlighedszone skal respekteres.
Autonomi: Det enkelte menneskes selvbestemmelsesret skal respekteres.
Lighed / retfærdighed: Forbud mod uretfærdig
forskelsbehandling.
“Gøre godt” og “ikke skade”.
I 1984 udgav Etisk Råd bogen Fremskridtets Pris.
Bogens titel signalerer, at det koster noget at
gøre fremskridt. Og der menes ikke en økonomisk omkostning. Men fremskridtene inden for
f.eks. medicin og biokemi medfører en stillingtagen til etiske spørgsmål, som vi måske helst ville
have været fri for. Først var det spørgsmål om
barnløshed og reagensglasbefrugtning. Meget
hurtigt blev fostrets værdi, fosteranlægs værdi
og det befrugtede ægs værdi til et hovedtema.
Lone Frank, som jeg omtalte før, er meget vred
over resultatet af dansk lovgivning, som jeg selv
er meget tilfreds med. Min holdning er, at man
allerede fra undfangelsen skal tale om et men-
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neskeliv, der har krav på respekt. Lone Frank siger: “Hvordan i alverden kan man få sig selv til
at tale om menneskelig værdighed i forhold til
et befrugtet æg, der er nogle dage gammelt?...
En celle er ikke et menneske, og det er halvtreds
celler heller ikke. Det er og bliver en klump biologisk materiale, som ikke ser noget, ikke hører
noget og med garanti heller ikke føler sig krænket.” I loven om Etisk Råd står der: “Respekt for
menneskets integritet og værdighed omfatter
også det menneskelige livs første faser, herunder befrugtede menneskelige æg og fosteranlæg.” Jeg er glad for, at det stadig står i loven.
Jeg støtter ikke synspunktet om gradualisme,
altså at den menneskelige værdi øges i takt med
den tiltagende biologiske kompleksitet. Denne
argumentation anvendes ved livets begyndelse,
men vi vil jo ikke anvende den samme argumentation ved livets afslutning, hvor forskellige
biologiske funktioner falder væk lidt efter lidt.
Etiske overvejelser i forbindelse med fosterdiagnostik og sene aborter: Er der principiel og etisk
relevant forskel på en provokeret abort foretaget
på grundlag af en fosterdiagnose og på en provokeret abort i øvrigt?
Etisk Råd har flere gange udtalt, at der er en forskel. Der skal ikke være fri fosterreduktion. Jeg
har hermed ikke udtalt mig om provokeret abort
i almindelighed.
I 2003 indførte man nakkefoldsscanning som
screeningstilbud for at opspore graviditeter med
børn med Downs syndrom. Man beregnede, at
man ved at undgå, at disse børn blev født, ville
kunne spare et årligt millionbeløb. Altså en regulær utilitaristisk tankegang. Det har muligvis blot
været ét argument blandt mange, men det var
et kynisk argument.
I perioden 2003 - 2009 er antallet af fødte med
Downs syndrom bragt ned fra cirka 60 til cirka
20 om året. Er det en succes? Jeg synes, at sam-
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fundets styrke skulle måles i evnen til at tage sig
af de svageste.
Vil vi efterhånden komme til at tænke, hvis vi
ser et menneske med Downs syndrom, at der
går “en fejltagelse”. Hvem er det, der har svigtet her? Enten er det forældrene, der ikke har
taget mod samfundets gode tilbud, eller også er
det en eller anden i sundhedsvæsenet, som har
svigtet.
Hvis vi går videre end til Downs syndrom, hvor
går så grænsen for, hvad vi vil acceptere? Hvor
“normalt” skal et menneske være?
Hvad er formålet med fosterdiagnostik? Det blev
formuleret således i 2003: “Folketinget mener,
at der er behov for øget klarhed om, at formålet
med fosterdiagnostik ikke er at hindre, at børn
med alvorlige sygdomme fødes, men at bistå en
gravid kvinde med at træffe sine egne valg. Folketinget finder, at det ikke er de tekniske muligheder for at finde sygdomme hos fostret, der skal
fastsætte grænserne for fosterdiagnostikken. Etiske overvejelser bør altid være udgangspunktet.
Det skal sikres, at gravide ikke føler sig tvunget
til at få en abort på grund af manglende økonomiske eller sociale hjælpeforanstaltninger.”
Sundhedsstyrelsen kom ligeledes i 2003 med
en udtalelse om emnet, som med lidt andre ord
sagde det samme.
Siden 2003 har antallet af senaborter været stigende.
Der er efterhånden kommet flere og flere grænsetilfælde for, hvornår abort kan bevilges. For
nylig så vi et tilfælde i medierne, hvor en kvinde
fik afslag på abort på grund af en misdannelse
med en manglende underarm. Og kvinden fik
efterfølgende en abort i England.
Med fosterdiagnostikken har vi her sat os i endnu et dilemma.
Et udtryk for fremskridtets pris.

K
L

ICMDA verdenskongres i Uruguay

INVESTÉR I
FREMTIDEN

Tidspunket for næste ICMDA (International Christian Medical and Dental Association) verdenskongres er som tidligere meddelt flyttet, men
blot nogle få dage.

Mon ikke de fleste af os er indstillet på at
gøre gode investeringer. Investeringer, der
giver afkast i fremtiden.
Det, som ofte er svært, er at vurdere, hvilke
investeringer, der giver os størst udbytte tilbage.
Måske skulle vi tænke lidt anderledes. Kan
min investering gavne andre, kan min investering mon gavne Kristelig Lægeforening i
fremtiden?

Tidspunktet for kongressen for studenter og juniorlæger (under 5 år i kandidatalder) er 1.-4.
juli, og hovedkongressen følger umiddelbart efter 4.-8. juli 2010. I tidsrummet 1.-4. juli er der
ikke kun program for studenter og juniorlæger,
men tillige forskellige undervisningstilbud til alle
f.eks. Saline Solution kursus.

Derfor var det måske ikke så tosset at investere i vore kommende kolleger - de medicinske studenter. Hvis du har været med til
årsmøde de senere år, vil du vide, hvilken
herlig flok det er.

Alt om kongressen er tilgængeligt på hjemmesiden www.icmda2010.org, hvor man også
kan reservere hotel. Man skal oprette sig selv
som bruger for at kunne registrere. Prisen for
registrering stiger efter 31.12.2009. Blandt foredragsholderne skal nævnes psykiater og forfatter Pablo Martinez, Barcelona og forfatter Philip
Yancey, Colorado, USA.

Kristelig Lægeforenings bestyrelse har besluttet at lave en indsamling med det formål
at sponsorere nogle studenters deltagelse i
ICMDAs næste verdenskongres i Uruguay i juli
2010. Og vi ved, at der er flere studenter, der
gerne vil med. Vores mål er at indsamle kr.
25.000 til formålet. Der er indtil videre indsamlet under 10.000 kr, så der er et stykke
vej endnu. Men det er lykkedes før - så det
kan vi også nå igen, hvis vi hjælpes ad.

Vi vil forsøge at få arrangeret fællesrejse og
rundrejse i Sydamerika efter kongressen. Det er
væsentligt at bestille flybilletter i god tid for at
opnå dem så billigt som muligt.
Der henvises til hjemmesiden, hvor sidste bindende tilmelding meddeles. Interesserede kan
maile til Kristian Kristensen icmda@klf-dk.org

Dit bidrag, stort eller lille, kan indsættes på
Kristelig Lægeforenings bankkonto. Reg.nr:
2102, kontonr: 0600 818 368.

Referat af Kristian Kristensen

S e r p e n s

A e n e u s

03.09

13

Kristelig
Lægeforening

Andagt

Guds ansigt - Guds øje Guds lys

Jeg havde det store privilegium at virke som lægevikar på FÆRØERNE i sammenlagt 7 uger i år.
Denne del af kongeriget er ubeskrivelig smuk og
fuld af overraskende naturoplevelser.
Og så er der FÆRINGERNE.
Det er en varmhjertet befolkning, hvis hele liv er
præget af familiesammenhold og Guds nærhed.
Sjældent har jeg følt mig så vel modtaget som
dér
Jeg oplevede, at de udstrålede kærlighed, åbenhed og var imødekommende, gæstfrie og gavmilde.
Det lyder da helt himmelsk, ikke sandt ? – jo,
det var det !
Man mærker, hvad de er fyldt af :
Guds Glæde og Guds Fred.
De har i århundreder levet af og med Guds Nåde
under barske klimatiske forhold, derfor er de tak-
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nemmelige – de ved, at de er elsket af deres
himmelske far – det er deres rigdom.
En kristen sang, som jeg holder meget af, kunne
godt beskrive Færøerne og færingerne:
”Den bugnende jord opfyldt af alt godt
et værk af hans ord i stort og i småt
omkranset af havet den stråler og ler
i den rigt begavet vi skaberen ser”
Ja, det er sandt : Jeg har set SKABEREN dér – i
naturen og i menneskers liv.
Jeg har set ind i GUDS ANSIGT – eller rettere - set
de mange forskellige FACETTER af hans ansigt i
de menneskers ansigter, som jeg mødte og var
omgivet af deroppe.
Hvor ser du mon DE RENESTE ANSIGTER - i de
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Andagt
små børns ansigter, især når de er glade og ler.
Jeg så rigtig mange børneansigter i klinikken.
Begge forældre var næsten altid med til børneundersøgelserne; det gjorde børnene trygge,
det gav ro, det gjorde børnene tillidsfulde. Jeg
kom altid i ØJENKONTAKT med de børn..
ØJET er SJÆLENS SPEJL !! Et spejlbillede, der bliver
gensidigt, er den bedste kommunikation.
Husk at, det spejlbillede du ser i de andres ansigter, er en facet af Guds ansigt.
GUDS ØJE så jeg flere gange i sommerens løb..
Hvad er nu det for noget ?? - det er et unikt
færøsk naturfænomen – som har betaget mig
meget.

når du er nær”
”Om vi vandrer i lyset, ligesom han, har vi samfund med hverandre og Jesu Kristi, Gud Søns,
blod renser os fra al synd” (1.Johs.1.v.7)
Nu kan din glæde blive fuldkommen. Lad Ham
lyse for dig og i dig.

P.Bredesgaard, sept..2009

På den anden side af den fjord, som jeg boede
ned til, så jeg over på lave græsklædte fjelde,
præget af skiftende belysninger og skiftende
grønne nuancer. Fjorden var dybblå, når solen
skinnede.
Undertiden var det jo overskyet og gråt, til andre
tider tåget og regnfuldt – men –
pludselig kunne man på kysten overfor se – Guds
Øje.
Midt i al det grå og triste så man et skarpt afgrænset cirkulært lys-område – fuld solskin – på
et hus, på en fårefold eller på en bjergskråning
– en CIRKULÆR LYSPLET på måske 10 -20 meter.
Solstrålen blev ved med at stråle på dette enkelte hus i lang tid, selvom alle skyerne bevægede sig.
Sådan lyser GUD også på dig og iagttager dit liv.
Han bryder igennem din grå hverdag og Han
gennemlyser dig, og han klargører dig med sit
lys og sin varme – det er glansen fra det høje !!
GUDS LYS er KÆRLIGHED, der omsættes i os og
bringer liv og glæde, så vi selv kan stråle for andre.
”Der er kun lys, der er kun glæde i hjertets dyb,

03.09
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Modtager:
Henrik Vinther Krogh
Lægeforening
Langerhusevej 46
7673 Harboøre

Afsender: Kristelig Lægeforening . Sprogøvej 27 . 7680 Thyborøn

Kommende arrangementer:
Lørdag, den 30. januar 2010 kl.13-17
Vintermøde i Taastrup Nykirke
Emne: Liv og død i lægehænder
Talere: Professor i thoraxkirurgi Stig Steen, Lunds
Universitet og læge Preben Bredesgaard
Lørdag, den 20. marts 2010 kl.13-17
Forårsmøde i Menighedshuset ved Vor Frelsers
Kirke, Jernbanegade 26, Vejle
Emne: Liv og død i lægehænder.

Stig Steen
Professor i thoraxkirurgi og overlæge.
Født 1948 i Norge.
Cand.med. fra Universitetet i Bergen
Siden 1976 arbejdet i Sverige
1998 Professor på Universitet i Lund
med speciale i hjerte- og lungetransplantation.

1.-8. juli 2010
ICMDA XIV World Congress i Uruguay
Se KLFs hjemmeside: klf-dk.org
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