Hei

Jeg heter Gunn Elin Våge. I 12 år har jeg jobbet fulltid med skole-og
studentarbeid i Laget i Norge. Laget har mer enn 150 skole- og
studentgrupper I landet, og jeg ble selv kristen gjennom skolelaget på
ungdomsskolen der jeg gikk.

Gjennom Laget i Norge ble jeg også kjent med Laget internasjonalt, IFES
(International Fellowship of Evangelical Students). IFES er en evangelisk Kristen
studentbevegelse som har grupper i over 150 land. Laget i Norge var med å starte
IFES I 1947. Våren 2013 opplevde jeg at Gud ba med forberede meg på å tjene ham i
Europa. Med min erfaring fra Lagsarbeidet i Norge, var det naturlig for meg å
kontakte IFES. I flere år har IFES ønsket å støtte studenter i Luxemburg, men de har
manglet arbeidere. Gjennom samtaler med IFES og med Luxemburgere samt to
besøk i landet, har jeg fått hjerte for denne lille nasjonen og menneskene der.
Luxemborg er et lite, vakkert og rikt land, men det også verdens nest største
investeringsfondsenter, etter USA, og det største private finanssenteret i Eurosonen. Tilsynelatende ser det meste
bra ut, men…

Luxemburg har Europas høyeste selvmordstall
blant tenåringer og unge mennesker. Det ser ut
som vi trenger mer enn velstand for å ha det bra.
I 2004 fikk landet endelig sitt eget universitet. Det er
rundt 10.000 studenter i landet, hvorav halvparten er
utvekslingsstudenter. Luxemburg har vært et katolsk
land, men har de siste årene gjennomgått en omfattende
sekularisering. De fleste studentene jeg snakket med ser
på seg selv som ateister. Reformasjonen kom aldri til
Luxemburg, noe som gjør at mange ser på evangeliskkristne menigheter som sekter. Bibelen er ikke engang
oversatt til Luxemburgsk.

Jeg tror at studentene i Luxemburg
trenger nåde og håp i Kristus.
Jeg har et sterkt ønske om å støtte og oppmuntre dem.
Jeg tror at min kjærlighet til landet, folket, Jesus og
språklæring samt mine 12 år som stab i Laget i Norge har
forberedt meg til denne oppgaven.
Målet for tjenesten er å starte en evangelisk-kristen
studentbevegelse som kan støtte studentene, vise dem
deres verdi, formidle håp og nåde, være et støttende
kristent fellesskap for både nasjonale og internasjonale
studenter og nå ut til nye studenter i deres hverdag.
Jeg ønsker å reise, og IFES ønsker å sende meg. IFES sørger for oppfølging og opplæring, som starter med
stabssamling i England 20. august. 2015. Men IFES har ikke midler til å lønne meg. Prosjektet er derfor helt avhengig
av økonomiske støttespillere, og Laget i Norge fungerer som innsamlingsapparat. For å kunne gjøre en god jobb
Luxemburg trenger jeg å snakke både tysk og Fransk. Jeg klarer meg greit på tysk, men det er viktig å lære meg
fransk. For effektiv språklæring, og for å unngå at jeg er alene som stab i et land, ønsker IFES å sende meg til Paris.
Der blir jeg en del av IFES-teamet i Paris. Fra Paris vil jeg reise regelmessig til Luxemburg for å følge opp studentene
der. Målet er at både jeg og en til IFES-ansatt flytter til Luxemburg innen høsten 2016.
For at dette skal være mulig trenger jeg både bønnestøtte og økonomisk støtte.

BLI MED I IFES SITT
ARBEID BLANT
STUDENTER I

LUXEMBURG
Du kan bli med i prosjektet og være en del av det Gud gjør i Luxemburg
• Ved å be og motta månedlige nyhetsbrev.
• Ved å gi et månedlig beløp til, merket med prosjekt Luxembourg: IF 452.
Du kan bli med i prosjektet i dag, ved å fylle ut vedlagte Avtalegiroblankett. Da kan du også få skattefradrag.
Mer informasjon og påmelding til nyhetsbrev
på e-post: gunn.elin.vage@nkss.no / gunn.elin.vage@gmail.com (etter August 2015).

Dette bildet er fra den nye
universitetscampusen I Belval, Luxemburg.
Du kan se togskinnene fra det gamle
gruveområdet som den nye Campusen er
bygget på. Luxembourg er et lite land på
størrelse med Vestfold. Landet har 560 000
innbyggere og 3 offisielle språk. Halve
befolkningen snakker Luxemburgsk.
Universitetet har ca. 10 000 studenter, og
det er mindre enn 0,5% evangeliske kristne i
landet.

