Lukas
Om oss
Lukas er den kristne studentforeningen for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter
på Universitetet i Oslo. Vi er et sosialt fellesskap for studenter som er kristne eller
interessert i kristen tro. Én gang i måneden arrangerer vi cafékveld, som er grunnmuren i
våre aktiviteter. Her er det mingling og småprat til kaker og varm drikke, og en invitert
taler snakker i ca. et kvarter om et tema som typisk er i et av skjæringspunktene mellom
fag, tro og relasjon helsepersonell-pasient. Hvert semester arrangerer vi også hyttetur, som
pleier å være svært hyggelig og en flott anledning til å bli kjent på tvers av kull. I tillegg til
dette arrangeres også andre mindre aktiviteter, og semestrene avsluttes alltid med juleeller sommeravslutning med quiz og testimoniumssermoni for studentene som er ferdige
leger/tannleger/kliniske ernæringsfysiologer.
Lukas er arvtageren til Kristelig medisinerkrets («Kretsen»), og har historikk fra over
100 år tilbake. Vi er tilknyttet Norges kristelige legeforening (NKLF) og er helt nøytrale
mht. menighet og kirkeretning. Vi har medlemmer fra alle studieretninger og kull, og
ønsker alle interesserte studenter hjertelig velkommen!
Kontakt
- Facebookgruppe: www.facebook.com/groups/StudentforeningenLukas
(trykk på «Join»)
- e-post: lukas@nklf.no
Program for høstsemesteret 2016
- 25. august: Cafékveld
- 10.-11. september: Hyttetur til Roa i Oslomarka
- 29. september: Cafékveld
- 20.-23. oktober: Konferansen for medisin og kristen tro (www.konferansen.com)
- 27. oktober: Cafékveld
- 17. november: Sosialkveld
- 1. desember: Juleavslutning
Cafékveldene begynner alltid kl. 19 og arrangeres i Smia, en liten rød hytte tvers over
gaten for helikopterlandingsplassen ved Rikshospitalet. Hvis man er usikker på veien kan
man i stedet møte opp på Rikshospitalet trikkestopp kl. 18:55, hvor man vil bli møtt av
noen fra styret.
OBS: I tillegg til disse fastsatte aktivitetene vil det også fortløpende komme andre.
Programmet kan også endres – se Facebook-gruppen for nyeste versjon, og nøl heller ikke
med å sende e-post om du ønsker å bli oppdatert.

