Vuosiraportti 2019 Ranskasta, Seija Frears, Marseillen Kansainvalisia Opiskelijoita tavoittavasta tyosta
Kotiosoite : 45 Boulevard Central, La Milliere, 13011 Marseille, France, +33767580889, seijafrears@gmail.com
Cafe Club Marseille osoite : 103 La Canebiere, 13001 Marseille, France

Yleista Ranskasta :
Ranskan presidettina on jatkanut edelleen Emmanuel Macron. ‘Keltaliivi’ like on hiljentynyt, mutta
heidan lasnaolonsa on ollut havaittavissa koko vuoden esim liikenneympyroissa. Marraskuussa tuli
tayteen ensimmainen vuosipaiva. Myonteisena on nahty se, etta liike on tuonut esiin ne jotka elavat
koyhyyden rajoilla. Hyvana puolena pidetaan myos sita, etta ihmiset tulivat ulos kodeistaan liittyen
liikkeeseen ja kokien yhteytta muiden kanssa. Liikkeessa on myos nahty naisjohtajia, joille on annettu
valtaa ja auktoriteettia puhua seka toimia. Liikkeen tulevaisuuden toiveena on demokratian
uudistuminen. Ranskassa alkoi yleislakko 5.12.19 presidentin suuniteltuja elakemaksujen uudistuksia
vastaan. Lakkoilua on jatkunut yli uuden vuoden.
Cafe Club Marseille 2019 tilastoina:
*Toiminta : Kansainvalisten Opiskelijoiden “Cafe Club Marseille’’ ryhma on toiminut koko ensimmaisen
akateemisen vuoden 2018-2019. Tama raportti kattaa kuitenkin kalenterivuoden 2019 eli 11.1.-28.6 (25
iltaa) seka 13.9-20.12 (15 iltaa), yhteensa 40 iltaa joka perjantai klo 17-19 ja raamattupiiri 19-20.
*Klubin rukous-ja suunnittelu kokoukset, joihin kaikki ovat tervetulleita, alkoivat eraan vapaaehtoisen
aloitteesta ja ovat jatkuneet muutaman kuukauden valein koko vuoden kooten yleensa 5 henkiloa.
*Vapaaehtoiset tai ‘rukous-, ohjelma–, raamattupiirin veto-, ym- tuki’ tulee eri kirkoista: mm
Pelastusarmeijasta, Adventisti kirkosta, Yhdistyneesta Luterilaisesta ja Reformoidusta kirkosta, Anglikaani
kirkosta, International Christian Community Marseille (ICCM) =tunnustusten val. Engl. kielisesta srk’sta,
Babtisti kirkoista, Eglise Libre de Gambetta-kirkosta, Marhabanista, Porte d’Espoir –kirkon kautta
kristillisesta Bethany yliopistosta USAsta opiskelijoita. Vapaaehtoiset muodostavat kaksi eri piiria :
ensimmaisessa ovat ne jotka tulevat saannollisesti Klubin iltoihin ja toisessa ovat ne jotka paasevat
mukaan vain silloin talloin.
*Talous: Pelastusarmeijan tuki : antaa tilat ilmaiseksi seka ruokalajoituksia ja hoitamalla lahjoitusten
tilinpidon.
*Vuoden aikana uusia ihmisia on tullut mukaan : Tammikuusta heinakuuhun 81 henkea ja syyskuusta
joulukuuhun 73 henkea eli yhteensa 154 ihmista, joista osa tuli mukaan vain kerran osa useammin.
*Illoissa on ollut opiskelijoita keskimaarin 19 lukukausien aikana ja noin 10 loma-aikoina. Lisaksi
keskimaarin 4-5 vapaaehtoista joka ilta. Eli keskimaarin parikymmenta henkea (13-32 syksylla).
Raamattupiirissa on ollut mukana yleensa noin puolet tai yli puolet illan osallistujista.
*Vuoden aikana iltojen osallistujat tulivat 51 eri maasta tai kansallisuudesta.
*Eraan Klubin vapaaehtoisen kanssa kavin syyskuussa yliopiston kampuksilla ja Kansainvalisten
Opiskelijoiden Toimiston jarjestamassa ‘Tervetuloillassa uusille opiskelijoille’ seka tapaamassa muuta
yliopiston henkilokuntaa.
*Viikottain lahetin kutsun vuoden lopussa yli 240 opiskelijalle tai aikuiselle. Lisaksi laitoin illoista kuvia
viikottain Face Book’n (facebook.com/cafeclubmarseille ) ja jaoimme mainoslehtisia yliopistolla, kirkoilla,
eri kielikouluissa ym .
*Olen osallistunut Marseillen alueen pappeinkokouksiin tarpeen mukaan tiedottaen klubista.
*Iltojen ohjelma on jaettu edelleen kahteen osaan johtuen Ranskan laisismin periaatteesta eli
alkuosassa ei ole mitaan uskonnollisia aiheita vaan kanssakaymista ja kulttuuria. Illan varsinaisen
ohjelman jalkeen voimme pitaa raamattupiiria.
*Aloitimme klubissa kayville kristityille (4 opiskelijaa +1 aikuinen) pienen raamattupiirin-vetajan
koulutuksen englanniksi, jonka jalkeen he ovat voineet harjoitella raamattupiirin vetamista kysymysten
kautta illoissamme.
*Klubin mainoslehtisen uuteen painokseen tuli maininta, etta yliopiston sosiaalityontekijat (CROUS)
kannattavat Klubin toimintaa, mika on lisannyt Klubin nakyvyytta ja luotettavuutta yliopistolla.
& Olen myos opettanut englantia raamatunkertomusten ja piirrosten kautta Marhabanissa keskiviikkoisin
teini-ikaisille

Arviota:
Ensimmainen Klubin luonteenpiirre tulee esille opiskelijapalutteessa kun he sanovat, etta klubi on
kohtaamisten paikka : Cafe Club Marseille – ryhman elamaa luonnehtii hyvin toiminta metro-asemalla tai
lentokentalla. Klubi elaa jatkuvassa muutoksessa : osa kavijoista tulee mukaan epasaannollisen
saannollisesti toiset taas ehka vain kerran. Kuitenkin jokainen tapaaminen on tarkea, samoin jokainen
joka osallistuu raamattupiiriin vaikka kerrankin. Jumalan Sanan hyva siemen voi jaada itamaan ja tuottaa
kerran hedelmaa iankaikkiseen elamaan. Klubin tarkoitus toteutuu : olla kohtaus paikka ja siementen
jakaja.
Toinen Klubin luonteenpiirre ja tarkoitus tulee myos esille opiskelijapalutteessa kun he vertaavat Klubia
perheeseen, mika on valtavan hienoa. Olemme iloisia, etta voimme olla osa heidan elamaansa tarkeassa
opiskelu vaiheessa. On etuoikeus saada tavata eri maiden rohkeita nuoria.
Klubin vapaehtoisten sitoutuminen uskollisesti jokaviikkoineen kokoontumiseen on kiitoksen ja
ihmettelyn aihe. Muutamat klubin opiskelijoista ovat lahteneet mm Pariisiin tai Lyoniin ; he kyselevat
onko niissakin kaupungeissa Cafe Club-ryhmaa . Mielestani tama on hyva rukousaihe, etta naky
kansainvalisten opiskelijoiden tavoittamisesta leviaisi Ranskassa muihinkin opiskelijakaupunkeihin.
Opiskelija palautteessa kaikki pitivat Klubin toimintaa erinomaisena tai hyvana. Useammassa
vastauksessa korostetiin, etta Klubi on kuin perhe niille jotka siella kayvat. Heista hyodyllisinta illoissa oli
uusien ystavien saaminen ja lammin ilmapiiri seka englannin tai ranskan kielen kayttaminen. Suurin osa oli
kuullut Klubista joko ystavien kutsumana tai yliopistolla mainoslehtisten kautta. Pidetyimmat ohjelmat
olivat eri maihin ja aiheisiin perehtyminen, pizza illat seka Ranskaan tutustuminen. Kysyttaessa
suosittelisivatko he Klubia muille vastaukset olivat yksinomaan myonteisia ja syyksi monet sanoivat, etta
klubissa tapaa uusia ihmisia.
Tulevaisuuden suunnitelmia :1)Haluaisimme aloittaa klubin kristityille opiskelijoille myos ranskaksi
raamattupiirinvetajan koulutusta. 2) Klubin papereiden ja ohjelmien laittaminen muistitikulle, jotta muut
vapaaehtoiset voisivat kayttaa niita.
Kiitos Jumalan armosta: Han joka meita kutsuu on uskollinen!
Kiitos Palkaneen seurakunnalle, Kansanlahetykselle, Leedsin Pyhan Luukkaan seurakunnalle ja kaikille
lahetyksen ystaville tuesta ja esirukouksista. Jumalalle kunnia ja kiitos!
Marseillessa 16.01.2020 Seija Frears
(ps ohessa muutama kuva syksyn illoista)

