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Referat medlemsmøte 
Dato:    14.1.19 

Antall medlemmer møtt: 33  

Gjester:   6 

Neste møte:           21.1.2019 «Fiesta Viking» med bil i østerled v/ Vidar Øksendal 

        

Incoming president ledet i møte presidentens fravær 

 

I.  Hendelser 

Vi gratulerer  

 Christian Stremme med 60 års dagen 14.januar 

 

Vinlotteri til inntekt for Rwanda – 3 stk var heldig vinnere  

 

 

II. Tema/program  

Studentprest i Øst-Europa v/Hilde Sirnes. 

 

 

Hilde Sirnes holdt et meget 
interessant foredrag  

om sin hverdag som 
studentprest,  

 

 

 

 

 

 

 

med 100 reisedøgn i året og tre tenåringsbarn som ikke alltid var like fornøyd med 
mammaens kostymer. 
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Hilde Sirnes er ansatt som studentprest i Sjømannskirken (det finnes også nordsjøprester 
for Offshore, supply & sjøfolk, beredskapsavdeling for bedrifter, høyskoler osv., i tillegg til 
vanlige sjømannskirker).  

Hilde har ansvaret for de 3 500 studenter, som studerer i Kroatia, Latvia, Polen, Ungarn, 
Tsjekkia og Slovakia. 

Studentorganisasjonen ANSA (AssociatioN for Students Abroad) har inngått en 
beredskapsavtale med sjømannskirken. I denne forbindelsen kommer studentpresten inn. 

Mange av disse som studerer medisin, psykologi, veterinær, tannlege er langtidsstudenter. 
Det vil si at studietiden i utlandet er ofte på 6 år. I løpet av et menneskes liv, skjer mye, 
både positive og negative ting i løpet en så pass lang periode. 

 

Sjømannskirka skal da, via studentpresten, være en 
beredskap og støtte samt bidra med trygghet 
og ro for ANSAs studenter i utlandet.  

 

For å komme i kontakt med 
studentene og markedsføre tilbudet, 
bruker presten ANSAs frivillige og 
deres sosiale nettverk.  

 

Viktig her er også å ha god kontakt med 
ambassadene i de forskjellige land. I tillegg 
samarbeides det med forskjellige forbund og 
foreninger, som medisinstudent foreningen og veterinærforbundet.  

 

Behovet er stort. Våren 2018 tok tre studenter livet sitt Da vil studentpresten naturlig komme 
inn som ressursperson, både for studenter og pårørende.  

I fjor hadde studentpresten 623 avtalte timer md terapi. (Samtaler skjer via Skype, telefon 
og besøk).  

Det som skiller «østblokken» fra andre «student-land» er at helse- og spesialist personell 
ikke snakker engelsk. Da skal studentpresten kunne brukes og eventuelt være en 
koordinator til videre hjelp og oppfølging.  

Det antas at studentpresten vil ha en rolle noen år til. Men nå når framtidens helsepersonell 
også lærer engelsk i Øst-Europa, vil behovet avta.  

 


