Årsrapport for Lukas 2017
2017 har vært et godt år for foreningen Lukas. Vårt mål er å være et kristent sosialt fellesskap for
studenter på medisin, odontologi og klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, med et godt miljø og
samhold på tvers av kull og studieretninger. Vi har gjennom aktivitetene våre i året som har gått
jobbet for å fremme dette målet.
I løpet av vårsemesteret hadde vi til sammen fire cafékvelder. Semesterets første, i januar, hadde
som vanlig fokus på å ønske nye studenter velkommen. Tidligere Lukas-leder og daværende
12. semester-student Hampus Erixon snakket da. På de andre cafékveldene var det Karen Marie
Lundeby, Torstein Husby og Anne Gro Rognlien som snakket om etikk og drøftet forskjellige etiske
problemstillinger. Det var spennende å få etiske problemstillinger illustrert med konkrete eksempler
f.eks. fra klinikk, og talerne var flinke til å skape engasjement. Av andre aktiviteter hadde vi som
vanlig ved semesterstart Fire på middag, hvor de påmeldte fordeles tilfeldig i grupper på fire og
lager og spiser middag sammen, og tradisjon tro hyttetur til Nordmarkskapellet i februar. I tillegg
hadde vi en kveld med grilling og i midten av mai enda en hyttetur, da til Roa i Lillomarka hvor det
ble gjort dugnadsarbeid. Semesteret ble avsluttet med sommeravslutning, hvor 49 fremmøtte så vidt
fikk plass i leiligheten til undertegnende. Befolkningstettheten var høy, stemningen likeså, og det
ble en flott avslutning på et hyggelig semester.
Høstsemesteret fulgte stort sett samme opplegg. Første cafékveld var det 12. semester-student
Andreas Therkelsen som snakket om studietilværelsen. De to andre cafékveldene, i september og
oktober, var det henholdsvis Trond Buanes og nå turnuslege Hampus Erixon som snakket om
temaet “Jesus som forbilde”. Av øvrige arrangementer har vi hatt to spillkvelder og i september
hyttetur til Roa. Til tross for at det var flere førsteårsstudenter med skulle vi gjerne hatt med enda
flere på hyttetur, og vi tar med oss som erfaring at det sannsynligvis er lurt å alltid ha Fire på
middag i forkant av hytteturer. Konferansen for medisin og kristen tro var som vanlig et høydepunkt
i semesteret, og det var mange fra Oslo som dro. Vi setter svært stor pris på den langhelgen og alt
den tilbyr av fellesskap og sosialt og åndelig påfyll. Semesteret ble avsluttet med juleavslutning
30. november med både grøt og pakkelek.
Vi håper og tror at målet om Lukas som et godt fellesskap fremmes gjennom det vi arrangerer.
Cafékveldene er hjørnestenen i arrangementene våre, og vi er derfor svært takknemlige for at vi
også i år har fått låne Smia på Gaustad til å arrangere dem i. Inntrykket vårt er at trenden med vekst
og jevn representasjon fra samtlige kull fortsetter, hvilket vi er veldig glade for. Vi gleder oss også
over å se at vi fortsetter å ha god rekruttering av nye studenter. Vi kommer i 2018 og videre
fremover til å jobbe for å fortsette med dette, og fortsette å styrke foreningen Lukas og miljøet i
som et godt, kristent sosialt fellesskap for studenter på medisin, odontologi og klinisk ernæring ved
Universitetet i Oslo.
På vegne av styret,
Olav Søvik Eken
Leder av Lukas

