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Jag är inte den ledare som jag under nästan hela mitt
kristna liv har velat vara. Jag är inte en sådan ledare som jag trodde att jag borde vara för att få kallas ledare. Under många år tänkte jag nämligen
att ledare inom kristna sammanhang har vissa
bestämda och specifika egenskaper och kunskaper. En ledare skulle vara smart, ha en stark
personlig tro och kunna undervisa andra om tron
på Gud. En ledare skulle ha respekt med sig och
alla skulle lyssna andäktigt när ledaren talade.
En ledare skulle dessutom vara organiserad och
ha humor.

januari 2014 blev jag erbjuden jobbet som studentarbetare i Åbo och
en process började inom mig. Jag
tänkte länge tacka nej, eftersom jag
tyckte att jag inte uppfyllde de ovanstående kraven. Jag tyckte om Studentmissionen, men någon ledare för den var
jag inte. Allting ändrades dock när en
vän sade till mig att jag skall vara mig
själv och inte jämföra mig med någon
annan ledare. Då bestämde jag mig för
att leda på mitt sätt, och att mitt ledarskap var tillräckligt bra. Jag insåg att
även jag kan vara ledare och att alla inte
behöver vara stöpta i samma form.

Nu efter ett och ett halvt år som studentarbetare kan jag konstatera att jag
ännu inte uppfyller de krav som jag
hade i så många år, och att jag kanske
inte heller kommer att klara av att uppfylla alla. Jag har helt andra egenskaper och kunskaper, men det stör mig
inte längre. Jag har lärt mig uppskatta
och använda det jag har och vem jag
är, istället för att efterlikna någon annan. Jag känner en frid och vet att Gud
är med mig. Mitt ledarskap består av

nyckelorden tillsammans och gemenskap.
Jag leder mycket genom att vara social
och umgås med människor. Jag försöker
se varje människa som kommer till vår
verksamhet och jag gör mitt bästa för
att alla skall trivas. Jag eftersträvar en fin
gemenskap, en gemenskap där vi är tillsammans med Gud och med varandra.
Jag tror på en gemenskap där människorna får vara delaktiga. Studentmissionen skall inte vara någon ”one man
show” där studentarbetaren bestämmer
allt, utan det är tillsammans som vi fungerar bäst. Jag vill vara en ledare som har
alla i sin grupp samlade tillsammans och
som inte lämnar någon utanför. Jag tror
att om jag som ledare lyckas med det
som herden, i berättelsen om det förlorade fåret, gjorde så kommer också Studentmissionen att må bra och evangeliet
att spridas.

Carolina Myrskog,
studentarbetare i Åbo
Fotograf: Hanna-Madeleine Krokfors

I Jakobstads församling hölls en Alpha-kurs på hösten och ett
gäng från Studentmissionen deltog. Deltagarmängden var stor,
hela 36 personer, varav nästan hälften var i 18–30-års åldern.
Kursen hålls på församlingscentret i Jakobstad och Alpha-veckoslutet på Merilä lägergård. FSSMnytt ställde några frågor till studentarbetaren i Jakobstad, Lars-Victor Öst.
Fanns det något ämne under kursen som ni diskuterade
extra mycket?
I min grupp diskuterade vi en hel del om hur omvärlden ser på
kristendomen och de kristna och hur vi kan vara ljus och salt i
omgivningen. Vi diskuterade också mycket om olika bakgrunder
man har och hur det kan ha inverkan på sin tro.
Vad tyckte kursdeltagarna om Alpha-weekenden?
Vi har fått en hel del positiv feedback från Alpha-weekenden.
Den fina andan under gemenskapen var något som fastnat för
många deltagare. Det hördes många högljudda skratt under såväl undervisningspass som fritid. I feedbacken nämndes det att
man kom att känna sin grupp bättre och närmare. Nattvarden
under weekenden har en deltagare nämnt som det positivaste
under hela kursen. Undervisningen under weekenden uppskattades också starkt.
Hurudan frukt bar kursen?
I feedbacken nämndes det att någon fått upptäcka att Gud faktiskt funnits med trots allt som hänt i livet. En annan sade att
Alpha-kursen hade gett tacksamhet för livet. Flertalet gäster
nämnde god vägkost och inspiration att läsa Bibeln och att de
blivit mera säkra i sin tro. Deltagarna uppskattade också den
kristna gemenskapen. De upplevde också att Alphan hade fört
dem in i en närmare gemenskap med Gud. Föreläsningarna var
också något som deltagarna gillade väldigt mycket.
Lars-Victor Öst, studentarbetare i Jakobstad

Några axplock från en Alpha-kväll i april på Cor-huset i Arcada.
Fotograf: Erika Lindström
www.flickr.com/erikalindstrom/sets

I Helsingfors höll också Studentmissionen sin första Alpha-kurs
under våren. Alpha-kursen ordnades 8 måndagar i Cor-huset i
Arabia. Kursen hade ca 25 deltagare och var indelade i tre mindre
grupper under kvällarna. Vi hade ett nytt tema varenda gång och
behandlade bland annat böneliv, den helige Anden och ondska.
FSSMnytt ställde gruppledaren Katrin Björklund några frågor om
Alphan.
Vad tyckte kursdeltagarna om Alpha-weekenden?
Alpha-weekenden var väldigt uppskattad och trots att programmet var väldigt fullspäckat var alla nöjda då vi på lördagen begav
oss tillbaka till Helsingfors.
Fanns det något ämne under kursen som ni diskuterade extra mycket?
Jag tycker åtminstone den grupp jag var i höll sig ganska bra till
ämnet, men däremot konstaterade vi nog att vi kristna diskuterar vår tro alltför lite. Att dela synpunkter om något så enkelt
som trons grunder upplevde jag själv som väldigt givande.
Hurudan frukt bar kursen?
Jag tror vi alla fick nya insikter och alla fick lära sig något nytt,
men i och med att detta var den första Alphan som ordnades
tror jag att om fortsättning följer kommer vi se mycket mer frukt.
Katrin Björkstrand, aktiv i HSSM

Studentmissionen i Åbo har en intensiv vår bakom sig. Vår veckovisa verksamhet, Coffee & Cake, har gått av stapeln i regel varje
fredag mellan klockan 15 och 18. Tanken med verksamheten är
att folk ska få umgås under fria former, spela brädspel samt köpa
kaffe och bakverk. Vi strävar efter att hålla en så låg tröskel som
möjligt för att nya personer ska hitta till gemenskapen, samtidigt
som vi har en ivrig medlemsbas som kärna.

erbjuder vi en möjlighet för studeranden att festa utan alkohol,
samt en inkörsport till Studentmissionens verksamhet, genom
god mat, musik, samvaro samt annat program.
Våren har på många sätt varit givande. Styrelsen ser därför redan
nu fram emot den kommande höstterminen och dess utmaningar.
Ludvig Andersson, skattmästare i Åbo Studentmission

Utöver detta har vi dessutom haft övriga projekt på gång. Filosofiedoktor Peter Payne (USA) höll 6.3 ett Veritas Forum-föredrag
med temat ”Am I more than biology?”.
I vår har även en bönepromenad ordnats. En liten skara människor gick bokstavligen ut på stan för att be för Åbo, människorna
samt universiteten och högskolorna. Responsen från det första
tillfället var så bra att vi tänker ordna ett extra tillfälle i början av
maj.
Studentmissionen deltog även i specialföreningsmässan på Kåren
9.4. Frukten blev att föreningen fick välkomna fyra nya medlemmar.
Vårt stora projekt just nu är den årliga vappfesten. Genom den

Skattmästaren i Åbo njuter av våren.
Fotograf:
Hanna-Madeleine Krokfors
www.hannamadeleine.com
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är jag flyttade till Finland i augusti 2014 var jag såväl ivrig som nervös för alla utmaningar som jag visste
skulle komma. Jag blev del av Puls-gemenskapen (en gudstjänstgemenskap i Petrus församling, red. anm.)
utan att veta vad jag skulle förvänta mig, men jag hade hört mycket fint om församlingen från min egen
kyrka i min hemstad Sheffield. Efter första gudstjänsten i augusti visste jag att på Puls kunde jag känna mig hemma
i Guds närhet och jag är otroligt tacksam för detta. En av mina drömmar för året var att hjälpa utstötta. Därför bestämde jag mig för att tillsammans med en grupp från PULS/Studentmissionen involvera mig i och gå ut på gatorna
i Helsingfors för att hjälpa människor. Nu är jag tillbaka i England och har hunnit reflektera över min tid i Helsingfors.
I synnerhet ett bibelställe har blivit levande för mig från Efesierbrevet 2:10: ”Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus
till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” Jag kom att tänka på att vår förmåga att göra
något gott är fött ur Guds enorma kärlek. Varje gåva, varje talang har getts åt oss så att vi kan gå ut och förvandla
livet för människor i stor nöd.
Harriet Middlebrough,
utbyteselev från England och del av PULS-gemenskapen i Petrus församling och Studentmissionen

FSSM-representat på IFES World Assembly
– Benjamin Rasmus
Vi är jätteglada över att FSSM/OPKO representeras på IFES
World Assembly i år och ännu gladare att det blev just Benjamin
Rasmus som åker. Jag är övertygad om att Benjamin kommer
att göra ett fantastiskt arbete med att representera Studentmissionen. Att resa till Mexico är en storsatsning för FSSM och jag
hoppas det finns många andra ivriga tillsammans med mig som
vill stöda Benjamins resa genom att be för honom och genom
att ge en gåva! Vi ser fram emot att ta del av den erfarenhet och
inspiration Benjamin hämtar hem med sig.
Vill du vara med och stöda Benjamins resa som FSSMs representant kan du betala in en gåva på: FI66 8000 0710 2297 93
(DABAFIHH) referens: 5432 291.

Tack för de avslutade Alpha-kurserna i Jakobstad och Helsingfors.
Tack för tiden vi fick ha Harriet Middlebrough med oss här i
Helsingfors.
Tack för temahelgen om yoga och mindfulness som hölls i Vasa.
Tack för det fina medarbetarteamet och gemenskapen på Studentmissionen.
Vi ber för Studentmissionens ekonomi. Fortsätt Gud ge oss av ditt
överflöd så att vi kan bygga ditt rike!
Vi ber för alla studerandes sommarlov. Ge sommarjobb åt dem
som behöver.
Vi ber för Benjamin Rasmus kommande resa till IFES World
Assembly.
Vi ber för planeringen inför Disciple16.

Här nedan kan du läsa en hälsning från vår representant.
Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten

Hola amigos!
Jag heter Benjamin, studerar finans, redovisning och spanska på Hanken i Helsingfors och tänker åka iväg till Mexico City i
sommar för att representera Studentmissionen och OPKO på IFES World Assembly. För övrigt är jag HSSM:s kassör, exfotbollsspelare, håller på med kampsport,
vandring och chill, konsumerar stora
mängder kaffe och äter gröt varje morgon.
Men varför vill en Kokkola City-pojke till
Mexico City och World Assembly?
Främst av tre orsaker. Primero, Latinamerika ligger mycket nära
hjärtat, och det får man väl skylla min flickvän för (hon är 50 %
chilenare och 50 % finländare). Segundo, som en Hankeit har
kristen studiegemenskap varit det centralaste och det häftigaste under min studietid. Tercero, jag är intresserad av apologetik
och hoppas på att göra Jesus känd bland studerande. Därmed
känns det fint att åka till World Assemblyn för att ta del av Kristi
gemenskap, och dessutom är familia och fiesta (gästvänlighet
och fest) något som Latinamerikanare är kända för.
Vad förväntar jag att ta med mej av resan? Jag hoppas ta med
mej all den kärlek, visdom och uppmuntran som kommer då
kristna studerande över hela världen samlas samt också lite av
den latinamerikanska gästvänligheten och den allra bästa undervisningen. Därpå lovade jag Benji att ta med några Latinamerikanska dance-moves …
Benjamin Rasmus, kassör i HSSM
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Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 3799
Otto Lindedahl, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 727 0351
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263
Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527
Lavi Öst, studentarbetare Jakobstad, tfn 040 837 5637

De senaste månaderna har det hänt mycket i Studentmissionen.
Ekonomiskt sett har vi gått på minus, men vi jobbar hårt vidare
mot en stabilare ekonomi.

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 4.2.2013 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd 2020/2012/4178 för tiden 1.2 2013–31.12.2014. Tillstånd att samla in pengar gäller
för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av student- och
skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och
publikationsverksamhet.

