
Norges Kristelige Legeforening i samarbeid med 
Kristen Forening for Helsepersonell og 
Sykepleiernes Misjonsring arrangerer 
22.-24. november 2019 en tverrfaglig 
helsemisjonskonferanse på Radisson Blu Royal 
Garden Hotell, Trondheim. Målgruppe er alle 
kristne helsearbeidere som sykepleiere, leger 
tannleger, psykologer, fysioterapeuter,  
hjelpepleiere, vernepleiere og respektive 
studenter. 

Vår visjon er å inspirere unge og 
eldre helsearbeidere til å se 
muligheter for både tradisjonelt 
helsemisjonsarbeid, og innsats på 
nye måter i Norge og i utlandet. 
Inviter gjerne med deg en kollega 
eller medstudent. 

Priser og påmeldingsinfo finner du på nklf.no. Link 
til elektronisk påmelding finner du på nklf.no eller 
Facebook arrangementet. Betalingsinfo finnes i 
påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsfrist: 15. oktober. 

Seminaravgiften øker fra kr 900,- til kr 1100,- etter 
15. september. Gratis seminaravgift for alle 
studenter, og spl-studenter ved VID sponses i 
tillegg med kr 500 (refunderes etter konferansen).

Spørsmål? Ta kontakt med NKLF på post@nklf.no

*Med forbehold om endringer i programmet 

mailto:post@nklf.no


PROGRAM
Fredag 22/11
1700-1900 Registrering 

1900-2030 Middag

2030-2130 Velkomstmøte:

Samtale med hovedtaler Santhosh Mathew 

Lørdag 23/11
0700-0850 Frokost 

0830-0900 Morgenbønn og lovsang

0900-0945 Fellesseminar: 

Christian healthwork - how is it different? 

Santhosh Mathew

0945-1000 Presentasjon av stands

1000-1025 Kaffepause

1025-1200 Parallellseminarer:

1. Duncan Hospital - a family calling

2. Misjon i utlandet med familie 

3. Saline Training: Praktisk kurs om tro i 

møte med pasienter

1200-1400 Lunsj

1130-1500 Stands

1500-1545 Fellesseminar:

Papirløs og enslig mindreårig flyktning i 

Norge v/ Moa Nyamwathi Lønning og 

Hassan Parandeh.

1545-1600 Kaffepause

1600-1730 Parallellseminarer (45 min) og 

samtalekafé:

1. Korttidsmisjon på ulike måter

2. Med en fot i Norge og en i utlandet

1830-2030 Festmiddag

2030-2200 Kveldsmøte 

Søndag 24/11
0700-0900 Frokost 

0830-0900 Morgenbønn og lovsang

0900-0945 Around the world in 45 minutes: 

Korte glimt fra helsemisjonsprosjekter

1000-1015 NKLF - muligheter for deg med hjerte for 

helsemisjon

1015-1030 Avslutning

1030-1100 Utsjekking

1100-1230 Gudstjeneste: Carrying each other’s

burdens v/ Santhosh Mathew 

1230-1400 Lunsj

Hovedtaler

SANTHOSH MATHEW
Santhosh jobber som indremedisiner ved Duncan 

Hospital i Bihar-staten i Nord- India. Han har vært 

sentral i utviklingen av den kristne organisasjonen 

Emmanuel Hospital Association som driver over 20 

tidligere misjonssykehus rundt omkring i India. 

Santhosh har et brennende hjerte for helsearbeid 

rettet mot grupper og enkeltmennesker som ellers 

ikke blir lagt merke til. Han vil dele om hvordan troen 

og kallet har fått prege hans liv, familie og karriere. 


