Inspiratio 2011
Bussturen mot Vassfjellkapellet, bakken oppover og
regnværet, fellesskapet rundt Jesus og yrkesvalg. Svaret jeg
ga journalisten fra Inter Medicos som lurte på hvordan
det var å være ung kristen medisinstudent - «Lett». Hvor
ofte jeg i etterkant har kommet frem til en helt annen
konklusjon. Hybelkvelder med kun gulvplass og etter hvert
studentkonferanser og unge-leger-weekender. Møteplasser,
fellesskap og utrustning. Inspirasjon til å se Jesus Kristus som
kilde til liv og legegjerning. Inspiratio.
NKLF arrangerer Inspiratio 2011, 25.–27. mars på Soria
Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo. Vi ønsker at du her
skal bli inspirert av kolleger og seminarholdere og at du skal
bli stimulert til engasjement og ettertanke. Ikke minst skal
Inspiratio minne oss om fellesskapet oss i mellom og peke på
Jesus som drivkraft og inspirasjonskilde for vår legegjerning.
Tema for Inspiratio 2011 er «Alltid alene - Aldri alene».
Jeg gleder meg allerede til helgen og ser frem til Storbyprest
Per Arne Dahls bibeltimer over tema «Jeg har kalt deg
ved navn, du er min» og «Ingen lever for seg selv». Med
fokus på hovedtema for helgen vil Arnfinn Haram, norsk
dominikanerbror og samfunnsdebattant, dele med oss sine
erfaringer under tittelen «Kallets forpiktelse, forsakelse og
frigjøring».

på Inspiratio 2010 om sine Inspiratio-erfaringer og om
forventningene til 2011. Kristine, turnuslege i allmennpraksis
i Engerdal, Gunhild, assistentlege på DPS Jæren og
Gunnvald, anestesilege ved Rikshospitalet.
Jeg håper at Inspiratio 2011 igjen kan være med på å gi
deg som deltaker ladede batterier. At du føler dine daglige
utfordringer både blir adressert og diskutert. At du skal knytte
nye kontakter og oppleve glede over samværet oss i mellom
og med Gud. Jeg håper også at du som tidligere ikke har
deltatt på Inspiratio, nå benytter sjansen.
«Lett» er vel da ikke det rette ordet for å beskrive hverdagen
som kristen medisinstudent eller lege. Inspiratio bidrar, tror
jeg, til å minne oss om et fellesskap rundt oss og en Gud
over oss i vår daglige legegjerning. Og det gjør i hvertfall ting
lettere!
Velkommen til Inspiratio!

Øystein Rose, Inspiratiokomiteen 2011

NKLF har et klart fokus på helsemisjon. I løpet av helgen
håper jeg mange vil få bekreftet dette og bli utrustet av
kolleger med engasjement og erfaring. Etikkomiteen har
arbeidet med reservasjonsretten, et utfordrende og aktuelt
tema som skal presenteres. Ikke minst skal Inspiratio være en
arena for fellesskap på tvers av spesialiteter og alder, med vår
kristne tro som forankring. Som ved forrige Inspiratio legges
NKLFs generalforsamling til denne helgen. På Inspiratio er
det også plass også til de minste. Det blir eget barneopplegg,
egen barnemat, egen barneaktivitør og eget barnerom. Med
andre ord god mulighet for foreldre til å ta med seg barna.
I denne Inter Medicos-utgaven forteller tre av deltakerne

Da jeg studerte medisin i Bergen, var jeg
med på noen av studentkonferansene,
og ble på den måten kjent med NKLF.
Jeg hadde hørt om Inspiratio på disse
konferansehelgene, og da jeg ble
minnet om datoen via et oppslag på
sykehuset, ble helgen satt av.
Samlingene på konferansen tok opp
temaer som berører meg som kristen
lege. Sammen med bibeltimer, lovsang
og kveldsmøte ble helga på Soria
Moria et flott avbrekk som gav påfyll
og inspirasjon! Det var ikke vanskelig
å merke at mange har lagt ned mye
arbeid i dette!
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Det å ha et sted der det er rom for å
snakke ærlig om livet og troen har hatt
stor betydning for meg i studenttida,
og jeg opplevde Inspiratio som en slik
møteplass. Det var nyttig å lære om og
tenke gjennom etiske problemstillinger
innenfor bioteknologi, som var valgt
som spesielt tema dette året. Som
turnuslege var det veldig hyggelig å
møte igjen venner og kolleger, og det
at så mange samles på tvers av alder og
jobbsituasjon er berikende!
Kristine Waage Høyland

Inspiratio 2011
Såklart jeg skal på Inspiratio også i 2011! Det var jeg overbevist om allerede ved
avreise fra Soria Moria i fjor. Arrangementet var givende på så mange slags måter.
Knallkjekt å treffe igjen studiekamerater som etter hvert er blitt spredt rundt om i
landet. Men også kjekt å treffe deltakere i alle aldersgrupper, de var vel fra omtrent
0 – 70 år, og jeg tror alle koste seg. Programmet var virkelig variert: Inspirerende
bibeltimer, seminarer med kjente kapasiteter, debatt om brennbare etiske spørsmål,
kveldskro og gruppesamlinger. I gruppene fikk en sjanse til å bli mer spesielt kjent
med noen deltakere, alle i ulik livssituasjon, men med troen felles, samt ønsket om
å være en del av fellesskapet rundt kristne leger i Norge.
Å kunne diskutere både personlige tanker og tema som ble tatt opp i
undervisningen var veldig meningsfullt. For oss som hadde med barn, var det supert
med barnegruppe på formiddagen for de større, og ”live”-overføring fra hovedsalen
til en nabosal der voksne kunne følge programmet, mens de minste hadde god
kravle- og lekeplass. I tillegg er jo innkvarteringen god og maten helt legendarisk på
Soria Moria! En luksushelg for kropp og sjel! For dem som planlegger å ta med barn
neste år, kan jeg anbefale en babycall med god rekkevidde, samt å vurdere direkte
biltransport fra Gardermoen hvis du kommer med fly.
Temaet for 2011 er ”Alltid alene – aldri alene”. Jeg får straks masse assosiasjoner,
og gleder meg til å finne ut hvilke vinklinger som er valgt på neste Inspiratio! Vi ses!
Gunhild Husby

for samme grad av refleksjon som i fjor. Da er det selvfølgelig
nødvendig at kolleger møter opp. Jeg vil derfor invitere kolleger
i alle aldre, også dem midt i livet. Her har vi et forum for
leger som er opptatt av spørsmål i skjæringspunktene mellom
medisin og livssyn, etikk, bistand og misjon - et forum som vi
kan være med på å prege. Velkommen!
Gunnvald Kvarstein

Som lege med bakgrunn i Kristelig Medisinerkrets i Bergen
tidlig på 80-tallet var det hyggelig å oppdage at Kristelig
legeforening nå hadde etablert et nytt møtested, ”Inspiratio”.
Terskelen for å melde seg på seminarer kan av og til bli vel
høy i et hektisk liv med arbeid, vakter og faglige møter. En
direkte invitasjon fra kollega og et spennende program var nok
derfor avgjørende for meg - og forventningene holdt stikk. Jeg
opplevde det som et privilegium å få delta i samtaler og møter
og følge refleksjoner til forelesere som Inge Lønning og Henrik
Syse om de essensielle spørsmål i livet. Slikt fortjener mange!
Da jeg ble spurt om å være med på å arrangere neste Inspiratio
var det derfor naturlig å svare ja. Komiteen har invitert nye
foredragsholdere som vil belyse viktige spørsmål fra forskjellige
ståsted. Jeg har store forhåpninger til at møtet skal skape rom

Inspiratio 2011.
«Alltid alene- Aldri alene»
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