Semesterrapport for foreningen Lukas våren 2016
Vårsemesteret 2016 har Lukas avholdt en rekke arrangementer, i henhold til planen for semesteret
lagt på styremøtet 12. november 2015. Vi har lagt vekt på å ha variasjon i opplegget, men likevel ha
som overordnet mål å fremme målet om å skape og vedlikeholde fellesskap på tvers av kull og
studieretninger.
Semesteret begynte torsdag 28. januar med årsmøte og cafékveld. Semesterets første cafékveld
pleier alltid å ha spesielt fokus på å ønske de nye studentene på 1. semester velkommen, og i år var
intet unntak. Ragnhild Ekre, tidligere styremedlem som da begynte på sitt 12. og siste semester,
snakket om studiet, hva man kan forvente og hvilke tanker man gjør seg når man da ser tilbake på
studieløpet. Rundt 40 studenter var til stede, inkludert mange nye, og stemningen var fin.
Denne gode atmosfæren ble tatt videre til neste arrangement, “Fire på middag”, som ble avholdt i
Lukas-medlemmers hjem 10. februar. Her melder man seg på til middag, og tre gjester fordeles
tilfeldig til en vert. De fire lager middag og spleiser på utgiftene. Slik blir man kjent på tvers av kull
og i en mindre setting, og tilbakemeldingene på arrangementet har vært gode.
Neste arrangement var cafékveld torsdag 25. februar. Her snakket daværende styreleder André
Pereira om sine opplevelser da han noen få uker før var på student-ledertrening i London arrangert
av den britiske kristne legeforeningen, og så var deltager på den britiske ekvivalenten til
Konferansen for medisin og kristen tro. Hva har vi til felles med våre medstudenter i andre land, og
hva kan vi lære av dem? Disse temaene ble belyst på en givende måte denne kvelden.
Fredag 4. mars dro ca. 20 Lukas-medlemmer på det som for mange er Lukas-semesterets
høydepunkt; hytteturen til Nordmarkskapellet. Dette ble en helg med skigåing, avslapping foran
peisen, “bli-kjent-leker”, andakt og god hyttestemning. Det pleier alltid å bli satt pris på å få
kommet seg vekk fra byen og inn i marka i godt selskap, og ikke overraskende gjaldt det i år også;
hytteturen ble en stor suksess.
Neste arrangement var cafékveld torsdag 31. mars, da vi fikk besøk av rettsmedisiner Arne StrayPedersen. Han snakket for de fremmøtte om sitt yrke som rettsmedisiner, med innblikk i mange
tunge opplevelser og skjebner, og hvordan han i hverdagen kombinerer dette med troen på en god
Gud. Dette var det svært interessant å høre om, og mange satte også ekstra pris på at han i tillegg
ble værende og tok seg god tid til spørsmål og samtaler etterpå.
Semesterets siste cafékveld ble holdt torsdag 28. april. Vi fikk da besøk av Hilde Unsvåg,
sykehusprest på Ahus. Hun snakket for oss om hvordan hverdagen som sykehusprest er, hvilke
funksjoner de har overfor pasienter og pårørende, men også helsepersonell, og om viktigheten av
håp i de vanskelige situasjonene. Dette var svært givende å få høre om, og flere betegnet kvelden
som godt påfyll.
Lørdag 7. mai ble Holmenkollstafetten arrangert i Oslos gater, og for tredje år på rad stilte Lukas
lag. Ikledd T-skjorter med Lukas-logo og noe selvironiske legefrakker gjorde laget en meget
respektabel innsats. Likevel var nok høydepunktet for mange feiringen av innsatsen etterpå, da alle
var velkomne til grilling i hagen på Studenterhjemmet. Mat, kubbspill og samtaler fortsatte inn i de
sene timer, og stemningen var meget god.

Lukas-semesteret ble avsluttet med sommeravslutning torsdag 2. juni arrangert hjemme hos
styremedlem Astrid Rø. Mellom 45 og 50 studenter møtte opp til kaker, is og varm og kald drikke
utendørs i sommerkvelden. Tradisjon tro ble det både testimoniumssermoni for sisteårsstudenter og
quiz arrangert av førsteårsstudenter. Kvelden ble en flott avslutning på et flott semester.
Vårt inntrykk er at aktivitetene og arrangementene våre settes pris på av medlemmene. Vi tror at
målet om Lukas som et godt fellesskap bygges opp gjennom det vi arrangerer. Cafékveldene er
hjørnestenen i arrangementene våre, og vi er derfor svært takknemlige for at vi har fått låne Smia på
Gaustad en gang i måneden også dette semesteret.
I forkant av sommeravslutningen ble det avholdt styremøte for å refordele rollene innad i styret
frem til neste årsmøte i januar 2017, da André Pereira reiser på utveksling høsten 2016. Lukas-styret
høstsemesteret 2016 består således av Olav Søvik Eken (leder), Ragnhild Austad
(økonomiansvarlig), Stine Brude (sekretær), Astrid Rø (program- og PR-ansvarlig), Thomas
Reiersen (ansvarlig for hytta Roa), Elisabeth Trydal, Miriam Kristiansen og Jenny Katrine Kallåk
(café-ansvarlige). Vi sier oss fornøyde med vårsemesteret og ser frem til et nytt semester hvor vi
skal fortsette å jobbe for å fremme Lukas og foreningens visjon om å være et godt sosialt miljø på
tvers av studieretninger og kull.

På vegne av styret,
Olav Søvik Eken
Styreleder

