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Almanackan

u 20-21 mars 2010

u 4-8 juli 2010

KLM Årsmöte

ICMDA XIV World Congress i Punta del Este,
Uruguay

Plats: Stockholm
Mer information kommer senare.

Plats: Hjälmargården, 5 mil från Örebro
Tema: Bön som förvandlar
Talare och sångare: Majorerna Mona och Björn Stockman
från Frälsningarmén

1-4 juli - Konferens för studenter och unga läkare
4-8 juli - Kongress med tema: Priorities in professional
practice. For whom are you working?
Huvudtalare: Dr David Stevens, USA, Dr Pablo Martinez,
Spanien, Dr Aldo Fontao, Argentina och Philip Yancey,
USA, känd författare och redaktör för Christianity Today.
ICMDA erbjuder resestipendier till studenter från
låginkomstländer. Välkommen att stödja dem med en
gåva som kan sättas in på vårt bankgiro 5033-2857.
Ange ICMDA på talongen.
För mer information, kontakta kansliet.

Mer info kan erhållas från Barbro Fritz, SKSF, på tel 0380402 46 el e-post barbrofritz@telia.com

u 24-26 september 2010

Välkommen!

u 8-10 april 2010

Årskonferens Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund

KLMs Studenthelg
Plats: Broddetorp (mellan Falköping
och Varnhem),Västergötland
Boka gärna in helgen redan nu!
Mer information kommer senare.

Rädda länssjukhuset Ilembola, Tanzania!
Länssjukhuset i Ilembola i Njombe län,
Iringaregionen, Tanzania är i ekonomisk
kris och i behov av akut stöd. Hur blev
det så här? Vad kan göras?
Frågorna går till Bror Axel Wiklund,
mångårig kirurg på sjukhuset och
med ett drygt 50-årigt perspektiv på
verksamheten.
- Ilembolasjukhuset började med
några hyddor 1952 men ganska snart
efter att vi anlände 1955 fick vi tillsammans med missionsvännerna i EFS,
Evangelisk Lutherska kyrkan i Tanganyika som det hette på den tiden och en
rad både inhemska medarbetare och
missionärer vara med att bygga upp
ett sjukhus som idag närmast kan
jämföras med ett centrallasarett med
317 bäddar, 175 anställda, 2000 förlossningar, 7000 inlagda och 40 000
polikliniska patienter per år. Sjuksköterskeskola. Ögonklinik. Barnklinik.
Gynekologi/obstretrik, medicin och
kirurgi.

- Huvudman för sjukhuset är
Evangelisk Lutherska kyrkan och chefsläkare är Charles Lunogelo. Sedan tre
år missgynnas sjukhuset ekonomiskt
av Ministry of Health. Efter lån från
Världsbanken höjdes läkarlönerna på
de statliga sjukhusen runt om i landet
drastiskt och det statliga stödet som
blev över och kvar till Ilembola räcker

bara till lön till 48 av de 175 medarbetarna och till ca 40 av de 317 bäddarna.
- Det har startas en insamling för att
undsätta sjukhuset. Ilembola behöver
100 000 Euro före årsskiftet 2009-2010
och man har fått in 35 000 av dessa.
Man vädjar nu till sina vänner runt
om i världen. Ni som har kontakter,
tryck på hos Ministry of Health i Tanzania. Ni som förfogar över eller har
inflytande över medel – tänk på Ilembola.
Där finns en mödosamt uppbyggd
kompetens och infrastruktur som fungerar. Människorna i området är beroende – inte mins de många HIV-sjuka.
Låt budkaveln gå vidare, vädjar Bror
Axel Wiklund.
Det går bra att ringa för ytterligare
information 0730-40 59 32 eller skriv:
wiklund@hotmail.com
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B-POST
Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

KLM, c/o Göransson
Träringen 47, 416 79 Göteborg

tuus

Förklädd, på ryggen eller framifrån
En augustimorgon på väg mot sjukhuset i
Mariestad med siluetten av Kinnekulle i
ryggen och Björsäters gamla kyrkby i fonden.
Morgonsolen har precis orkat fram över
Lugnåsberget. Först en hare som hoppar
fram över den slingrande vägen, sedan
korsas vägen strax framför den oskiftade
byn på rullstensåsen av ett rådjur och lite
längre fram ser man korna beta i morgondagg – scenen är som tagen ur Lars Erik
Larssons pastoralsvit ”Förklädd Gud”.
En världsberömd och
from svensk Arkiater
(överläkare) såg ”Gud på
ryggen” och upphörde
aldrig att förundras och
försöka förstå skapelsen.
Hans namn är Carl von
Linné och han red förmodligen 1746 samma väg på sin
Västgötaresa, som jag nu for på i en liten
Ford Ka, på väg till arbetet 2009. Han skulle träffa blivande drottningen Lovisa Ulrika
på tillfälligt besök i Mariestad. Linné skriver i sin skrift Politia naturae 1760 om
människans plats i skapelsen. Det var före
den stora sekulariseringen i Sverige. ”Den,
som påstode, att alla rikets innebyggare äro
skapade för konungens skull, vore dum; snarare är härskaren den siste, högste tjänaren
…Människan såsom jordens öga och förnuft,
lär sig, då hon gifver akt på Skaparens häpnadsväckande världshushållning, att hon är
den enda, som bör vörda Gud i hans beundransvärda verk.” Citatet kommer från
Läkaren Linné – Medicinens dubbla nycklar
av Nils-Erik Landell från 2004.

En samtida läkare med
Linné var Julien Offray La
Mettrie. Han skrev boken
Maskinen Människan 1748.
La Mettrie var ateist och
ropade ut efter att ha dissekerat och vägt människan att han inte märkte
av någon själ, på ungefär samma vis som
den sovjetiske kosmonauten Gagarin inte
såg Gud när han befann sig i omlopp runt
Tellus. Efterföljarna till Demokritos och La
Mettrie, Marx, Freud, m fl har blivit många
genom åren och nu heter de Dawkins,
Hitchens, Tännsjö och Sturmark.
Antony Flew, under många
år känd som en av världens
ledande ateister, såg Gud
på ryggen i DNA-molekylen och i den fina avstämningen av konstanter i kosmos. I sin bok från 2004
There is a God - how the world's
most notorious atheist changed
his mind ber han författaren, forskaren, teologen och biskopen Tom Wright att bidra
med ett 28 sidor långt appendix som fått
rubriken The self-Revelation of God in human
history: A dialoge on Jesus with N. T. Wright.
Flew skriver om bidraget: ”Han presenterar
kristendom som något nytt. Det är enormt viktigt, inte minst i Storbritannien, där kristendomen i praktiken försvunnit. Det är helt underbart, absolut radikalt och mycket kraftfullt.”
Tom Wright har skrivit en ny bok Helt
enkelt kristen – förnuftiga skäl att tro (Libris,
2007). (Simply Christian – Why Christianity

makes sense, 2006). Han
börjar boken med att tala
om människans universella krav på rättvisa, uppskattning av skönhet, längtan efter andlighet och
gemenskap. Detta är fyra
allmänmänskliga fenomen som påminner människan om en
större verklighet än den som filosofisk
materialism berövar henne.
Skönheten finns ju där om man öppnar
ögonen, orättvisan som pockar på rättvisa
likaså, och skulden för en skapelse som
dukar under jämte sorgen över alla trasiga
relationer finns där också, precis som längtan efter gemenskap och den andliga dimensionen.
Så varför inte?
Tuus,

Magnus Landgren
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vill stödja och inspirera den enskilde medlemmen att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier
ger ut tidskriften Ars Medicina
deltar i den medicinsk-etiska debatten
uppmuntrar på olika sätt studentarbete på studieorterna
genomför tillsammans med representanter från universitetsorterna årlig studentkonferens
arrangerar symposium i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma
verkar för att kontakter knyts mellan läkare och mellan läkare och studenter
anordnar årsmöten med angelägna föredrag
står i ett internationellt arbete och är anslutet till International Christian Medical and Dental Association, ICMDA
förmedlar stipendier till läkar- och tandläkarstuderande för studiebesök/praktikarbete i låginkomstländer

