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Kjære alle som har bedt, støttet og/eller vist interesse for
studentarbeidet i Luxembourg
TUSEN TAKK, alle sammen!
Eller som vi sier i Luxemburg: Villmools Merci!
Jeg har nå bodd 3 år og 4 mnd. i mitt nye hjemland, Luxemburg. Det har vært utfordrende,
forvirrende, slitsomt og til tider demotiverende. Men det har også vært nye språk, mye gøy,
mange møter med fantastiske mennesker fra hele verden, mange folk på middag, dele liv med
folk og nye lærerike erfaringer. Gud har vært nær, vist at han bryr seg og han åpner Bibelen for
oss når vi møtes i bibelgruppa. Han har bragt oss nye studenter, sendt nye arbeidere og
forsørget oss på mange måter. Så mest av alt har det vært en ære å få tjene Gud og studenter
gjennom FCSA (Fri Kristen Student organisasjon) her i Luxembourg. Takk til alle som har vært
med på dette!
Jeg har lyst til å dele med dere et vitnesbyrd fra en av studentene i gruppa. Hun heter Videline,
er 24 år og kommer fra Kamerun. Bildet ble tatt da vi hadde bibelgruppe med Baby-tema (vi
studerte Jesus og barna). Vi hadde god mat og kake, og tok oss tid til å be for dem som blivende
foreldre.
Dette er Videlines historie: «Jeg ble med i FCSA i
mars 2017, etter at en venn hadde invitert med
mange ganger. Men jeg var ikke interessert,
mest fordi jeg bodde langt unna. Jeg søkte om
rom i studentbolig gjennom universitetet, og de
gav meg et sted å bo 5 min. unna FCSA-møtene.
Haha!!! Jeg hadde ikke noe annet valg enn å
takke ja til min venns invitasjon, og bli med i
studentgruppa. Jeg følte meg hjemme allerede
første gang jeg kom. Folkene var så hyggelige
og imøtekommende. Bibelstudiet var veldig bra
og jeg lærte mye fra forskjellige folk med ulik
nasjonalitet. Jeg bestemte meg for å komme
tilbake uka etter, og uke etter uke ble det enda
bedre. Det er ikke lett å være internasjonal
student i et land der alt er så dyrt som det er i
Luxembourg, og familien din er langt borte.
FCSA var og er min andre familie. Det var et sted jeg fant oppmuntring, kjærlighet, glede og
mennesker jeg kunne stole på. Et sted der vi bad for hverandre. Et sted der du deler det du vet
om Jesus. Et sted der du hver Torsdag blir ønsket hjertelig velkommen hjemme hos Gunn Elin,
med mat og snacks, for å lese Bibelen. I gruppa møter vi hvert år nye studenter fra hele verden.
Noen ganger blir de værende i Luxembourg, og noen ganger reiser de tilbake til hjemlandet sitt
og det er trist, men det viktigste er at vi kan dele Jesus den tiden de er sammen med oss. Ett år
etter at jeg ble med i gruppa, møtte jeg en fantastisk mann, og nå vi gift
. Han heter Thierry
og vi venter vårt første barn, en sønn!!! For å oppsummere har jeg lyst til å si at FCSA gav meg
mer enn jeg kunne ha forestilt meg. Bibelgruppa ble familie og jeg er glad for å starte familien
min i denne fantastiske familien.»
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Forrige semester hadde vi gleden av å ha to studenter fra Mexico sammen med oss i 4 mnd. De
hadde ikke lest Bibelen før, og det var fantastisk å se hvor mye glede de hadde av å lese Bibelen.
Vi gikk gjennom Apostlenes gjerninger. Før de reiste hjem inviterte vi dem på lunsj og spurte hva
de hadde lært. Brain sa: «Jeg
har lært at Gud vil bruke meg
for sin hensikt.» og Hisae sa:
«Før jeg kom hit kunne jeg
ikke forklare hva evangeliet
er, men nå tror jeg at Gud vil
at jeg skal dele det med
vennene mine.»
Dette bildet er tatt på
favoritt-kaféen i hjembyen
min. Fra venstre se du meg,
etterfulgt av Tais fra Brasil,
Hisae og Brain fra Mexico og
Emmanuel fra Ghana.
Det er en ære å få være familie for studenter som er langt hjemmefra, den tiden de er i
Luxemburg. Det er oppmuntrende å se dem vokse i troen, og å se dem dele troen sin med
andre. Studentarbeidet er ikke stort, men hver
enkelt student betyr så uendelig mye.
Siden August 2018 har jeg hatt gleden av å jobbe
sammen med Rebecca Schmitt. Her er vi på
Universitetsbiblioteket. Vi dokumenterte at vi
registrerte det første nasjonale styret i FCSA siden
2007, i organisasjonsregisteret. Det er ikke lett å
finne ut av alle lovene på fransk, som regulerer
organisasjonslivet i Luxembourg. Men med god
hjelp fra Rebecca som er fransk, lærer jeg stadig
mer av hvordan ting fungerer, og om alle
dokumentene jeg må sende inn og registrere.
Denne høsten takker jeg Gud for: de nye studentene han sender oss, semester etter semester,
og for den flotte Thanksgiving-middagen vi hadde, med 22 personer fra 17 forskjellige land.
Bli med i bønn:
-for at nye studenter blir med i arbeidet, og for nye studentledere. Be også for Luxemburgske
studenter.
-at studentene vil vokse i troen og oppdage hvordan Gud ønsker å bruke dem på universitetet.
-for Guds ledelse og for motivasjon, mot og nye ideer om hvordan vi kan nå ut til nye studenter.
-for ny med-arbeider, Rebecca er gravid og går ut i mamma-perm i mars.
-for ledelse i det administrative arbeidet med å bygge en velfungerende organisasjon som på
sikt kan bli tatt opp i IFES, nettverket av kristne studentorganisasjoner over hele verden.
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Hilsen Gunn Elin
IFES, Inter Action Team leader i Luxemburg.
Ønsker du mer info, eller å støtte arbeider ta kontakt: gunn.elin.vage@gmail.com

