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KONTAKTA OSS

EN RÖST FÖR DIG I SVENSK SJUKVÅRD – VÅRA MÅL

TROSMÄSSIG GRUND

Att fortlöpande analysera

Att utveckla och stödja

och påverka hälso- och sjukvården utifrån kristen

föreningar för kristna medicine och

människosyn och etik

tandläkare studerande

Att stimulera

Att sammarbeta internationellt

den enskilde medlemmen att forma en kristen

Att verka för att vidareutveckla samarbetet med de

syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier

internationella föreningarna för kristna läkare,

Att vara ett forum

tandläkare och medicine/tandläkare studerande

Att såväl nationellt som lokalt erbjuda läkare,

Att få fokus på Missionssjukvården

tandläkare och studerande ett forum för

Att lära känna och stödja hälso- och sjukvården i

gemenskap och utbyte av erfarenheter

utvecklingsländer, i synnerhet missionssjukvården.

KLM Kansli
c/o Johan Semby
Krokusvägen 50
459 32 Ljungskile
Johan Semby, ordförande
E-mail: doctors4christ@gmail.com
Telefon: 0700 98 30 33

Mat 25:40…Allt vad ni har gjort för en av
dessa mina minsta bröder, det har ni gjort
mot mig.

KLM BEKÄNNER SIG TILL
BIBELN SOM GUDS ORD

OM OSS

STÖD KLM

VI VILL
VÄLSIGNA DIG

OCH TILL DEN KRISTNA

Vi är

TRON SÅ SOM DEN

en förening för kristna läkare, tandläkare, medicinstudenter och

Vi lever i ett land som står inför stora utmaningar, där många

tandläkarstudenter i Sverige.

av de värderingar som under generationer varit en självklarhet

SAMMANFATTAS I DEN

Vi finns

snabbt håller på att ändras. Mitt i alla dessa förändringar,

APOSTOLISKA

till för att stödja och inspirera läkare, tandläkare,

där lätt de svaga kommer i

TROSBEKÄNNELSEN.

medicinstudenter och tandläkarstudenter att forma en kristen syn

kläm, vill KLM stå som ett

på sitt liv, sitt yrke och sina studier.

fyrtorn mitt i stormen, inte

Vi driver

för att döma eller fördöma,

KLM driver olika projekt för att tydliggöra kristen tro och

men för att välsigna och

människosyn i sjukvårdsfrågor

visa på vägen som i över

Vi deltar

tvåtusen

i den medicinsk-etiska debatten

bättre liv och en bättre

Vi ger ut

hälsa

Tidskriften Ars Medicina

välsignelse

Vi anordnar

Kristus

symposium, utställningar möten eller andra arrangemang i

grunden.

samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma samt

uppmana alla som önskar

år
för

lett

till

många.
med

som

En
Jesus

den

Därför

vill

enda

Vi står i ett internationellt arbete

Tillsammans kan vi välsigna varandra, våra patienter och våra

och är anslutet till International Christian Medical and Dental

arbetsplatser. Det betyder mycket

fonder som bl.a. delar ut resestipendier till medicinstudenter och
tandläkarstudenter.

Johan Semby
Ordförande KLM

www.doctors4christ.com

jag

se mer kristna värderingar i vården att stödja KLM.

Association, ICMDA

Ingen kan göra allt men alla kan
göra något. Bara genom att gå
med som medlem eller stödmedlem i KLM, så visar du att
kristna värdringar har en plats i
svensk sjukvård idag. Det
betyder mycket! Vill du ge en
gåva eller bli regelbunden givare,
kontakta oss så skickar vi
autogiro blankett eller sätt in ditt
stöd på Bankgiro: 5033-2857

ett

konferenser, studentläger, lokala föredrag och gemenskapskvällar

Vi förvaltar

Tidskriften Ars Medicina
Redaktion
c/o Landgren
Boställsgatan 3
542 42 Mariestad

Besök gärna vår hemsida!
Vi jobbar med att göra den till
en levande plats där det händer
.

