INSPIRATIO
Soria Moria Hotell, Oslo

2018

2.-4. mars

BIDRAGSYTERE:
Harald Ramm Salbu - Fastlege og kommuneoverlege i
Samnanger. Engasjert i de to misjonsorganisasjonene: Garden of
Eden Kenya Support og YWAM Medical Ships Norway.
Andreas Pahle - Fastlege ved Bolteløkka legesenter. Opptatt av
hvordan aldringsprosessen og død skal forstås ift.
sykdomsbegrepet. Forfatter av artikkelen “Evig liv som medisinsk
mål”, som ble publisert i Tidsskriftet i september 2017.
Morten Dahle Stærk - Tidligere redaksjonsleder, salgs- og
markedsleder i Lunde forlag AS. Nå vikarierende generalsekretær
i Menneskeverd. Lenge vært opptatt av samfunns -, religions- og
verdirelaterte temaer; og er opptatt av troens plass i samfunnet.
Trond Berg Eriksen - Professor Emeritus i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Redaktør, forfatter, samfunnsdebattant og formidler,
og en sentral person innenfor idéhistoriefaget i Norge. Utgitt en
rekke populærvitenskapelige bøker og mottatt flere priser, bl.a.
Brageprisen. Skriver i spørrespalten Etikeren i Morgenbladet.
Per Arne Dahl - Utdannet prest og har gjennom hele sin yrkeskarriere hatt en tydelig stemme i det norske samfunnet. Leder for
Institutt for Sjelesorg og Samlivssenteret på Modum Bad og var
del av Bondevik-regjeringens verdikommisjon. Biskop i Tønsberg
bispedømme fra 2014.
Eilif Haaland - Spesialist i allmennmedisin/idrettslege. Sentral aktør
i reservasjonsstriden for fastleger. Sammen med sin kone startet
de opp og har undervist på Ungdom i Oppdrag sine Hjertefokuskurs som de ledet i Norge i mange tiår.
Morten Magelssen - Lege og forsker i medisinsk etikk ved UiO.
Leder i etikkutvalget i NKLF. Gitt ut boken “Menneskeverdet i
klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro” på oppdrag fra NKLF.
						
Inspiratiokomiteen: Hampus Erixson, Vegard Berling, Hilde
Tollefsen, Tuva Elisabeth Wyller og Astrid Øvstedal.

PRAKTISK INFORMASJON
						
1) Seminaravgift
NKLF-medl./ledsager: kr.700,Ikke-medl./ledsager: kr. 900,Studentmedlem: gratis
						
2) Kost- og overnatting (konferansepakke)
BETALES PÅ HOTELLET
Dobbeltrom: kr. 2720,- pr. voksen
Enkeltrom: kr. 2820,- pr. voksen
Barn: Ta kontakt med hotellet for priser.
						
3) Dagpakker (for de som ikke har konferansepakke)
FORHÅNDSBETALES TIL NKLF-KONTO 7874 05 30428
Middag lørdag: kr. 495,Dagpakke med lunsj: kr. 540,- (fre) / kr. 590,- (lør/
søn)
					
Sisteårsstudenter: Egenandel på 1380 kr for hele
helgen. Reisestøtte: Studenter fra Trondheim og
Bergen; inntil 750 kr. Tromsøstudenter; inntil 1500 kr.
Ta kontakt med NKLF-kontoret.
				
Påmelding/betaling
Frist for påmelding/betaling av seminaravgift er
01.02.18. Påmelding skjer primært ved å fylle inn
påmeldingsskjemaet her: http://bit.ly/2nDo7cN evt. følg link på nklf.no. Alternativt kan du sende
epost til post@nklf.no, med Navn, adresse, medlemsstatus, telefonnr., romønske, navn på ledsager/
reisefølge/barn (navn og alder). Gi i tillegg info om
du ønsker konferansepakke eller dagpakker (spesifiser hvilke). Gi beskjed om evt. matvareallergier.
					
Påmeldingen blir først registrert når seminaravgiften
er innbetalt til kontonr. 7874 05 30428 (NKLF, Storgt.
10 B, 0155 Oslo). Dagpakker/middag forhåndsbetales til NKLF-konto. Betaling av konferansepakke
med overnatting gjøres direkte på hotellet. Hvis
avbestilling etter 20.02.17, må seminaravgift og kr.
1000,- til hotellet dekkes.
						
Transport						
Soria Moria ligger på Voksenkollen ovenfor Holmenkollen i Oslo. For kollektivtransport, ta T-bane, linje
1 Frognerseteren, avstigning på Voksenkollen. Fra
stasjonen er det ca 15 min. gange til hotellet. Med
bil kjører man ring 3 til Smestadkrysset, følg skilting til
Holmenkollen. Ca 500 meter etter Riksanlegget er
det skiltet til Soria Moria.
Spørsmål? Kontakt NKLF-kontoret på post@nklf.no /
tlf. 91148352 tirs /tors/fre.

NKLF.no

Facebookside:
norgeskristeligelegeforening

PROGRAM

INSPIRATIO
er en årlig møteplass der leger kan få
inspirasjon og utrustning til å ha Jesus
som kilde og forbilde i sitt liv og sin
legegjerning.

Grenseløs
årets tema

Kanskje du er grenseløs
Og kanskje er det mulig
at du gir kjøtt og bein til det vi mente var utrolig
Kanskje du kan fikse oss
og gjøre livet bedre
Sørge for vår feilfrihet
gi oss fred og glede

DESIGN: SYNNEVA MIDTTUN

Men uten grenser
Hva blir målet?
Med din kunnskap og din kniv
Kan vi forvente og forlange
At du gir oss evig liv?
Blir du begrenset
Uten grenser?
Har frelsen kommet nær?
Du har stadig mer å tilby,
mer å si
Utøvd av de hvite klær

H. Tollefsen

Velkommen til en inspirerende helg med påfyll for både
hode og hjerte i samvær med nye og gamle kollegaer.

Fredag

18:00-20:00
Kveldsmat
20:00-21:00	Åpningsmøte
21:00-22:00
Grupper
22:00-		
Kaffe og kaker

Lørdag

08:00-08:15
Morgenbønn
07:30-09:00
Frokost
09:00-10:15
Bibeltime - Per Arne Dahl
			
“Semper Major - Alltid større”
10:15-10:30
Pause
10:30-10:45
Generalsekretærens kvarter
			
Magner Kleiven
10:45-11:30
Seminar med panelsamtale
			“Grenseløs medisin”
			
Andreas Pahle
			
Morten Dahle Stærk
			
Morten Magelssen leder
11:30-11:45
Pause
11:45-12:30
Forts. seminar/panelsamtale
12:30-14:30
Lunsj og pause
14:30-15:00
Fritid/samtalegrupper
15:00-16:00
Seminar - Trond Berg Eriksen
			
“Helsen den nye frelsen”
16:00-16:30
Pause
16:30-18:00
Generalforsamling
			
Ingvild Rogne, leder i NKLF
18:45-21:00
Festmiddag
21:00-21:45
Kveldsmøte - Eilif Haaland
			
“Som et menneske tenker i sitt
			hjerte...”
21:50-22:30
Bønnevandring med lovsang
22:30-		
Kaffe og kaker
Søndag
08:00-08:15
Morgenbønn
07:30-09:00
Frokost/utsjekk
09:00-10:45
Misjonsseminar
			Harald Ramm Salbu
			Misjonskoordinator
09:45-10:00
Pause
10:00-10:15
Forts. misjonsseminar
10:15-10:30
Diverse informasjon
10:30-11:15
Pause/utsjekk
11:15-13:00
Gudstjeneste - Per Arne Dahl
			
“Alt for alle - er det mulig?”
13:00-		Lunsj

Kombinere Inspiratio med godkjent kurs? Det
vil bli holdt et fagkurs på Soria Moria torsdag
og fredag 1.-2.mars 2018. Møte med håp, tro
og mening - den eksistensielle samtalen. Kursnr.
32405 i Legeforeningens kurskatalog. Kurset er
godkjent av Legeforeningen for alle
spesialiteter; valgfrie kurs,15 timer.

