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Kraften i gemenskap
”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om
någon hör min röst och öppnar dörren, skall
jag gå in till honom och hålla måltid med
honom och han med mig” Upp 3:20. Gud
söker gemenskap med oss, och att umgås
med vår skapare är det mest centrala i den
kristna tron. Genom att umgås med Honom
och läsa Hans ord, lär vi också känna till
Hans röst och vi formas mer till den avbild
Gud ursprungligen har skapat oss till.
Utöver att ha gemenskap med Gud, är det
viktigt att också umgås med andra kristna.
Vi är alla lemmar i Kristi kropp, bröder och
systrar samt medarvingar till Guds rike.

D

et har varit en stor
välsignelse att vi tre
fått flytta ihop. Förutom de praktiska fördelarna
av att bo tillsammans, är det
viktigt att vi också får vandra som bröder på Guds väg.
Vi uppmuntrar varandra att
söka Guds vilja och lära känna Honom bättre. Vi får både
glädjas tillsammans samt
stöda varandra i motgångar.
Det finns också en stor fördel
i att gemensamt få söka Gud
i lovsång och bön. Därför
har vi också velat öppna vårt
hem för andra som delar vår
tro.

Vårt hem har flera gånger denna höst fått fungera som en mötesplats för
många personer. Vi har bra
med utrymme för att bjuda hem bröder och systrar
för att umgås och dela gemenskapen. Det är fint att få
spela sällskapsspel, dricka en
kopp kaffe och spendera tid
i varandras sällskap, men vi
hoppas också att ännu mera
kunna be för varandra, lovsjunga och tjäna tillsammans
med dem.
”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de
heliga och tillhör Guds fa-

”Vårt hem har flera
gånger denna höst
fått fungera som en
mötesplats för många
personer.”

Trion Christian, Oscar och Emil uppskattar gemenskap och bjuder
gärna hem människor till sin studielya.

milj” Ef 2:19. Vi är alla en del
av Guds familj och behöver
inte vara ensamma, vi kan ta
stöd av varandra och växa
tillsammans i olika kristna gemenskaper. Där erbjuder Studentmissionen, bland många,
en bra möjlighet att hitta en
gemenskap för studeranden
som vill växa i tro och komma närmare Gud. Vi vill gärna uppmuntra till att söka en
gemenskap som stöder den
andliga tillväxten. ”Där den
ensamme blir övervunnen,
kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister
inte så lätt” Pred 4:12.

Emil Holmberg,
aktiv i HSSM
Christian Nygård,
aktiv i HSSM
Oscar Sundman,
viceordförande för HSSM

Studerande som når studerande
“Mission bland studerande är som att uppfostra katter. Det är stökigt och kaotiskt”, säger
Ben Gardner, en av ledarna för Student church
i S:t Thomas Sheffield. Han vet vad han talar
om. Det här är en man som ända sedan 13-års
ålder lärjungatränat unga och studerande genom fräscha missionsformer. Ben är idag gift
med Helen och bor i Sheffield, UK, och han var
en en pionjärerna bakom lärjungaträningsskola FORM för unga vuxna i S:t Johns Church
Woodbridge och har jobbat för den engelska nationella evanglisationsrörelsen Fresh
Expression. Student church, studentkyrkan
består idag av ca 150 studerande och är en levande och dynamisk gemenskap.

J

ag träffar Ben på Café
Torpet, som är Petrus
församlings familjecafé,
över en kopp kaffe. Ben är i
slutskedet av sina präststudier
och till utbildningen hör ett
studiebesök i en församling
– och han bestämde sig för
att komma till Finland för att
bekanta sig med ungdomsoch studentarbetet i Petrus
församling och Studentmissionen. Hans egen församling, S:t Thomas Church i
Sheffield, i England och deras
verksamhetssätt är bekant
från tidigare för mig, men jag
är ivrig över att få höra vilka
hans tankar om hur man gör
mission bland millennials (de
generationer som är födda på
tidigt 80-, 90- eller 00-tal, red
anm.) är.

Familj och äventyr
De flesta millennials gillar en
äkta gemenskap och vill göra
gott i den här världen. När
man leder dylika gemenskaper säger Ben att man ändå
bör komma ihåg att den här
generationen vill att man gör
äventyret tillsammans och att
ledarstrukturen bör vara så
platt som möjligt. Det som
däremot är avgörande för att
dylikt ledarskap ska lyckas är
att den äldre generationen

ger den yngre generationen
tillåtelse och banar väg för
den. Det handlar långt om att
skapa en pionjärkultur där det
är tillåtet att göra misstag. Det
här en generation som är en
“can do” generation, en generation som ser möjligheter.
De missionsgemenskaper
Ben, hans ledarteam och studerande skapar bygger på
tanken att studerande är bäst
på att nå andra studerande.
Utöver att man når studerande ordnar man också olika
gemenskapsformer där man
försöker nå de hemlösa och
olika grupper som håller på
med konst.
– Personligen tycker jag
att det är ett äventyr att följa Jesus. Studerande söker
efter något som kommer att
förändra världen. Vi har strävat till att skapa en kultur i vår
studentkyrka som bygger på
familj och äventyr. Vi är helt
enkelt på ett familjeäventyr
tillsammans.

Studerande som når
andra studerande
Ben understryker att han
själv inte är den bästa personen för att nå studerande,
utan de bästa missionärerna

bland studerande är de studerande själva. Studerande
har de bästa idéerna och lever ändå i studievärlden, vilket
gör att det är enklast att studerande lärjungatränar andra
studerande, eftersom de ändå
delar samma kultur och lever
nära varandra. I Bens församling under namnet Church
for Students har i S:t Thomas
Crookes samlat unga för att
unga ska få göra studentarbete för studerande.
Man förhåller sig på samma sätt till media i Bens församling. Millennials är stora
mediakonsumenter och eftersom de unga tillbringar så
stor tid av sin tid engagerade
i olika media, så har man valt
att satsa mycket på mediarbetet. Studentkyrkan har ett
mycket dynamiskt och fräscht
mediaarbete och vill använda
teknologin för att göra Kristus
känd och för att lärjungaträna
studerande.
Studentkyrkan har en
blogg om teologi och livet
och är också aktiva på andra
sociala media kanaler. Det
bästa de producerat hittills var
det som de kallade för ”100
day Bible Challenge” som var
en gemensam utmaning att
läsa Bibeln tillsammans under

Ben Gardner besökte
Studentmissionen och
inspirerade studerande att leva
mera missionalt i sin vardag.

100 dagar. Ben skrev ett blogginlägg om bibelstället och
sen gjordes ett konstverk för
varje dag. Det här projektet
blev väldigt populärt och hade
som mest över 3500 läsare per
dag.
– Vi försöker sätta upp saker
som är hälsosamma och skapa
en lärjungaträningskultur, förklarar Ben.

I väntan på väckelse
Bara 31 år gammal så har
Ben hunnit med en hel del och
jag är nyfiken på att höra vad
denna unga gudsman ännu
drömmer om. Jag ställer fråga
och svaret kommer tveklöst
och snabbt.
– Väckelse. Jag drömmer
om väckelse. Idag har vi 150
engagerade studerande i Student Church, men jag drömmer om att se tusentals millennials i en djup och meningsfull
relation med Gud. Jag vill se en
kyrka som är ute där och som
gör Jesu namn känt.
Eva Gädda, informatör

Vittnesbörd
Bön som en början

V

i träffades tillsammans med ett par andra en helt vanlig tisdag
förmiddag i Arabia. Vi började med att be en stund genom
att stå stilla före vi började gå omkring i området och be. Vi
bestämde oss för att lyssna till vad Gud sa medan vi gick.
Vi gick omkring och bad om frihet och proklamerade Guds löften
över området. Jag upplevde en otrolig glädje och frid över att gå där
i Arabia och välkomna Gud dit i den stunden. Vi avslutade med att
diskutera vad vi hört Gud säga och vår diskussion gick snabbt in på
evangelisation och hur många kan känna sig obekväma med tanken
att gå omkring på gatan och prata om Jesus.

När jag begav mig hemåt efter det här fortsatte jag att fundera och
be över saken i och med att jag själv är en person som känner mig lite
obekväm med att exempelvis gatuevangelisera, men jag upplevde en
otrolig frid över saken då jag kände hur Gud sa att evangelisation är
inte en handling som ska utföras utan en livsstil som visar vem Jesus är.
Att leva ett liv som pekar på Jesus – det älskar jag!
Katrin Björklund, suppleant i HSSM

FSSM nyheter
Helsingfors
Planeringen av nästa års stora händelse, Disciple16, är i full fart och i
år har konferensen vuxit kraftigt och blivit nationell. Bakom Disciple16
står OPKO/Studentmissionen och Petrus församling. Talarna på årets
konferens är Rich Wilson från studentrörelsen Fusion, ledarna
för Young Adults Church i församlingen S:t Thomas Crookes, Rich
och Louisa Grant från Sheffield, England. Dessutom har vi många
inspirerande talare på lördagens workshoppar: Hussam (ledare för
studentrörelsen IFES i Jordanien), Tuula Vilo, Matti Aspvik, Jussi
Miettinen, Jonas Björkstrand m.fl. Temat för årets konferens är
Confidence & Courage. Läs mer om konferensen på www.disciple.fi
och sprid gärna informationen vidare.

Åbo

Jakobstad

I Åbo samlas en bibelstudiegrupp kring Uncover-materialet på måndagskvällar på
Kåren under tidsperioden
2.11–7.12.2015.

Matti Aspvik och gänget vid
Jakobstads Studentmission har
börjat ordna bönevandring för
staden. Utöver det träffas de
varje onsdag i Green Room på
Campus för att samtala och be
kring viktiga teman.

Vasa
Studentmissionens långvariga medarbetare Toni Wentin slutar sin
uppgift som studentarbetare i Vasa. Vi tackar Toni för det goda arbete
han gjort och önskar nästa studentarbetare Josef Bengtsson lycka
och välsignelse i sitt nya uppdrag.

Adventsbalen gick av stapeln
21.11.2015 och var en fantastisk
fest på många olika sätt. Festen
nådde många studerande och
några som aldrig deltagit i
kristna sammanhang tidigare.

Veritas Forum
Niklas Wallis slutar som
nationell koordinator för Veritas
Forum och hoppas bli prästvigd
på våren. Vi tackar för det
grundarbete Niklas byggt upp
i Finland för Veritas-arbetet
och önskar nästa koordinator
välgång i sitt jobb.

Studentmissionens
kommunikationsteam utökas
med marknadsföringsstuderande
Camilla Tylli från Arcada. Hon
kommer att hjälpa informatören
på frivillig bas från början av
årskiftet.
Niklas Wallis och Toni Wentin på
Veritas Forum i Vasa 21.11.2015.
Tack till dessa trotjänare och
lycka till i nästa uppgift.

Bli medlem i
Pro Studentmissionen rf
Föreningens syfte är att främja och stöda kristet arbete med inriktning
på evangelisation och mission bland svenskspråkiga studerande i
Finland.
Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studerande i deras livsval så
att de kan fullfölja sina studier och bli ansvarskännande medborgare
i samhället. Föreningen vill verka på biblisk grund med evangeliet i
centrum och i enlighet med den lutherska bekännelsen.

Be och ge
Tack för vår trotjänare
Toni Wentins gedigna
insats under 3,5 år i Studentmissionen.
Tack för Niklas Wallis
insats i Veritas Forum. Vi
önskar honom lycka till i
hans nya uppgifter.
Tack för en händelserik
och välsignad höst i Studentmissionen.

Vi tar gärna emot stora donationer.
Läs mer på: www.studentmissionen.fi/pro-studentmissionen
och bli gärna medlem i vår förening.

Vi ber för Studentmissionens ekonomi. Tack för
ditt överflöd Gud!
Vi ber för den inkommande Disciple-konferensen.
Låt informationen om
konferensen spridas till
rätt människor och låt
folk börja anmäla sig redan nu. Vi ber också för
talarna som förbereder
sina tal och workshops
nu.
Vi ber för Josef Bengtsson
som börjar som studentarbetare i Vasa Studentmission fr.o.m. årskiftet.

Ditt stöd behövs!

Vill du investera i Guds
rike i studievärlden?
Jesus älskar studerande och om du vill understöda Studentmissionens arbete bland studerande kan du skicka in en summa till vårt
insamlingskonto:
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH).
Använd alltid referensnummer, så att din gåva hamnar rätt. Referensnummer för svenska verksamheten börjar med 9108.
Helsingfors
Vasa
Åbo
Jakobstad
Skolungdomsarbete
Veritas Forum på svenska
FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift

9108 15
9108 31
9108 28
9108 57
9108 44
9399
9933

Tack för din gåva!

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF
TAVASTVÄGEN 155 A 9, 00560 HELSINGFORS
TFN (09) 612 9940, FAX (09) 612 99 444
WWW.STUDENTMISSIONEN.FI
STUDENTMISSIONEN@STUDENTMISSIONEN.FI
FORNAMN.EFTERNAMN@STUDENTMISSIONEN.FI

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och
studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 37
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum,
epost: niklas.wallis@veritasforum.fi
Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527

STÖD VÅRT ARBETE!
SVENSKA FSSM:S KONTONUMMER FI 6680 0007 1022 9793
Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten
Studentarbete i Helsingfors
Studentarbete i Jakobstad
Studentarbete i Vasa
Studentarbete i Åbo
Veritas Forum-arbete på svenska

9108
9108 15
9108 57
9108 31
9108 28
9399

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland
utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet.
De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp
föreningens utrymmen.

