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Confidence & Courage
– ett liv värt att leva
Gott nytt år! I Studentmissionen har det nya året
sparkat igång med att många studerande kommit
tillbaka till studieorterna. För Studentmissionen
är januari en otroligt spännande månad då årets
största satsning på konferensen Disciple16
går av stapeln den 29–31.1.2016 i Helsingfors.
Temat för årets konferens är Confidence &
Courage och det är teman som jag hoppas att
ska få definiera inte bara konferensen utan hela
Studentmissionens 2016. Jag tror nämligen att
orden rätt förstådda, beskriver något av livet
Jesus bjuder oss in till som hans efterföljare.

C

onfidence, kanske
bäst översatt som
självförtroende på
svenska, är något vi pratar
mycket om i vårt samhälle,
inte minst när idrottsevenemang som det nyss avslutade juniorhockey världsmästerskapet gick av stapeln
(heja unglejonen!). Sportjournalister och experter
ger utlåtande om hur olika
idrottares självförtroende
påverkar deras prestationer. I
skolvärlden diskuteras också
mycket om hur skolan skall
kunna hjälpa elever till en
god självbild och ett gott
självförtroende.
Visst är det sant som de
säger, självförtroende är
otroligt viktigt. Jag tror att
det hör till vår kallelse som
kristna att vara med och
hjälpa människor mot en
god självbild på alla plan.
Det är en del av att älska
sin nästa som sig själv. Det
handlar om att på ett sunt
sätt kunna älska sig själv, och
när man kan vara tacksam

för den man är, gör det
en otrolig skillnad för en
människa – oberoende av
världsåskådning.
Därför har vi har all orsak
att hjälpa människor att
älska sig själva och jobba
mot ett gott självförtroende. Samtidigt så är vi
som kristna medvetna om
att ett självförtroende som
byggs på en själv, vad man
gör eller omständigheterna
är otroligt skört. Omständigheter kan förändras och
en karriär kan rasa, och mest
smärtsamt av allt får vi ofta
upptäcka att inom var och
en av oss finns det nånting som inte alls är särskilt
älskvärt.
Vad vi människor därför
behöver, och som jag hoppas ska få vara en återkommande insikt i Studentmissionen, är en bekräftelse,
ett accepterande av Någon
långt större än oss själva. I
en av julens centrala texter Johannes 1, konstaterar
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aposteln i all enkelhet att: ”...
åt alla som tog emot honom
gav han rätten att bli Guds
barn, åt dem som tror på
hans namn.”
Ett sant gott självförtroende
börjar inte med att se på sig
själv utan se på Jesus. När vi
ser på Honom, och tänker
på hans kärlek till oss och
den nåd vi får stå i tack vare
Hans död på korset, då kan
en sann identitet som Guds
barn ta form i oss och vårt
självförtroende bygger inte
längre på oss utan på att
Jesus valde att se ett så stort
värde i oss att han var villig
att ge sitt liv för oss (Hebr
12:2). Jesus kärlek är oberoende av omständigheter,
aldrig baserad på vad vi gör
och täcker över det icke-älskbara i oss, vår själviskhet,
vår egenkärlek, vår synd.

Ett Jesus-centrerat självförtroende, Confidence,
leder ofrånkomligen, om
Gud får verka i våra liv, till ett
Jesus-centrerat mod, Courage. Det är den typen av
tillit till Jesus som får Paulus
att utbrista i Filipperbrevet
4:13: ”Allt förmår jag genom
honom som ger mig kraft”.
Inför Disciple16-konferensen och inför hela året
så är min bön och förväntan
att Gud ska få bekräfta, rota
och överbevisa studerande
och unga vuxna om deras
identitet i Kristus och att Gud
får göra oss frimodiga i vår
tro när vi möter människor
på studieplatser, arbetsplatser eller bara i vardagen.

Benjamin Sandell,
ledande studentarbetare och HSSM:s
studentarbetare

Nya medarbetare
Camilla Tylli
1. Vem är du?
Mitt namn är Camilla Tylli. Jag
är 21 år och bor för tillfället i
Helsingfors. Jag studerar på
Arcadas företagsekonomilinje och har riktat in mig på
marknadsföring.
Jag älskar musik och att sjunga, är också modeintresserad
och har börjat skrva blogg.
Jag har många favoritbibelord beroende på situation, men just nu finns ett
återkommande ställe som
har blivit väldigt levande för
mig. Det är från psaltarpsalmen 65:6: ”Du bönhör oss i
rättfärdighet med gärningar
som väcker förundran”.
Jag älskar verkligen bönens
kraft och att bibelordet ovan
lovar att vi blir bönhörda, att
Herren kan jobba bortom
våra förväntningar och begränsningar, fast inte nödvändigtvis alltid så att vi förstår
det, tack och lov för det!

2. Vad betyder Jesus
för dig?
Jag litar på att Jesus går med
mig och alltid vill leda mig
där jag går, om det är i stor
glädje eller i en svår stund,
oavsett känslor och omständigheter, vill han vara med.

3. Hur blev du bekant
med Studentmissionens verksamhet?
Vad har Studmiss
betytt för dig?
Det var vid början av min
studietid, jag visste att verksamheten fanns och blev inbjuden till något evenemang
via Facebook.
Jag har alltid då och då varit
med på Studentmissionens
måndagssamlingar och har
verkligen tyckt om dem.
Det är kul att kicka igång en
ny skolvecka med vänner,
lovsång och knytkalas!
Det var faktiskt på en
måndagssamling som jag
via Benji fick reda på den här
arbetsuppgiften som jag nu
fått!

4. Vad har du för
förväntningar inför
det här jobbåret på
Studentmissionen?
Vad kommer du att
göra?
Jag kommer att assistera Eva
Gädda som jobbar som informatör och kommer bl.a. att
vara med när nyhetsbrevet
ska utformas medan resten
ännu är ganska öppet.

Jag tror att om jag vill bli
använd så vill Jesus använda
mig ännu mera och att han
är ”starkast i min svaghet”.

Jag förväntar mig att bli duktigare på att skriva och jobba
med text samt att få utveckla
olika koncept, speciellt digitalt, via olika kanaler.

Så, Jesus betyder möjligheter
och liv som jag på egen hand
inte kan uppnå.

Jag tror också att jag kommer
få vara med och se nya saker
växa fram i Studentmissionen.

Marknadsföringsstuderande Camilla Tylli välkomnas med i vårt
kommunikationsteam som en frisk fläkt och välbehövd hjälp.
Fotograf: Sandra Ahlskog.
Speciellt kul känns det med
Disciple16-helgen, både att
få vara på plats och att få
marknadsföra evenemanget.

5. På vilket sätt tror
du att du kommer
att ha nytta av dina
studier i det här jobbet? Och vice versa?
Jag har i studierna jobbat
mycket med olika it-verktyg
och skapande av webbplatser, så förhoppningsvis har
jag något att bidra med på
Studentmissionens digitala
plattformar.
Branding och marknadsföring är kanske ämnen som
man inte förknippar till den
här tjänsten vid den första
tanken, men jag tror att de

studierna har gett mig lite
förståelse för hur människor
kan tänkas fungera och tänka, och det är ju människor
jag kommer jobba med/och
för.
Tror att denna tjänst kommer
att ge mig ett brett sortiment
av erfarenhet som jag får
nytta av, kommunikation,
copywriting, ledarskap och
ansvarstagande.
Camilla Tylli,
informatörsassistent i
HSSM

Josef Bengtsson
Josef Bengtsson är Vasa Studentmissions nya herde och han
välkomnas med i det växande Studentmissionsteamet.
Fotograf: Josef Bengtsson.

1. Vem är du?
Jag heter Josef Bengtsson
och kommer ursprungligen
från Närpes, men flyttade till
Vasa år 2014 för studier vid
Novia. Jag studerar el-automationsteknik för andra året.
På fritiden tycker jag om att
idrotta och styrketräna samt
spela gitarr och umgås med
vänner. Favoritbibelord är
Psaltaren 91.

Vittnesbörd

2. Vad betyder Jesus
för dig?
Jesus betyder allt för mig.
Han är min trygghet och jag
märker varje dag hur beroende jag är av honom. Jag
strävar efter att leva mitt liv
så likt Jesus som möjligt.

3. Hur blev du bekant
med Studentmissionens verksamhet?
Vad har Studmiss
betytt för dig?
Jag blev bekant med Studentmissionen genom
vänner som redan studerade
i Vasa. Studentmissionen har
betytt mycket för mig, det är
en plats dit man får komma
som man är och ta del av en
underbar gemenskap och
undervisning.

4. Vad kommer du
att ha för arbetsuppgifter som studentarbetare i Vasa?
Vilka förväntningar
har du inför det nya
jobbåret?

Till mina arbetsuppgifter hör
att handleda styrelsen i Vasa
Studentmission samt att träna
lärjungar. Jag förväntar mig
att vi tillsammans ska kunna
göra Kristus känd bland studerande och skolungdomar.

5. Vad är din vision
och dina mål med
ditt nya jobb?
Min vision är att Studentmissionen skall få fortsätta att
växa och att den ska nå ut till
studeranden i Vasa och att
människor skall få komma
till tro, men även att troende
skall få växa i kunskap och
gemenskap.

6. Vilka är dina
styrkor som ledare?
Mina främsta styrkor tror jag
är att jag är omtänksam, bryr
mig om hur människor har
det och att jag kan uppmuntra och ge stöd åt dem som
behöver det.
Josef Bengtsson,
studentarbetare i VSSM

Under nyåret hade jag
glädjen att hålla bibelstudierna under KU:s
och SLEF:s nyårsläger i
Karleby. Tillsammans med
ungdomarna (och äldre
ungdomar!) öppnade vi upp
Bibeln och upptäckte vad det
betyder att vara kallad in i en
relation med Jesus och att
vara sända på ett uppdrag av
honom. Under nyårskvällen
bad vi både för dem som
kände att de längtade efter

att bli trygga i sin identitet
som ett Guds barn och för
dem som längtade efter
att bli sända ut som Jesus
vittnen. Det var härligt att se
att många satte upp handen
och svarade på Guds arbete
i deras liv. Tack KU & SLEF för
det goda arbete ni gör och
tack Gud för alla möten med
dig under lägret!
Benjamin Sandell,
ledande studentarbetare
och HSSM:s studentarbetare

FSSM nyheter

Anmäl dig till Disciple16
Årets mest meningsfulla kristna
konferens för unga vuxna,
Disciple16 är strax bakom
hörnet. Fjolårets Disciple blev
en succé och i år har vi en
nationell konferens med många
intressanta talare från UK,
Jordanien, Sverige och Finland
framför oss.
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.
Sista anmälningsdag
25.1.2015 kl. 10:00!

Studmisschallenge
Vem ger mest?
Under föregående Sarbus-möte bestämde ledningen för
Sarbus sig för att utveckla en kampanj som siktar på, att
via lokalföreningarna höja understödet med ca 1000 € per
månad. Målet med det här samarbetet är att kontakten mellan
studerande och Studentmissionen stärks.
Givande blir något roligt, i och med att lokalföreningarna
tävlar mot varandra i frågan om vem som ger mest, samtidigt
som studerande introduceras i lärjungaskap. Tanken är
att uppmuntra till regelbundet givande bland medlemmar
i lokalföreningarna. I praktiken kunde det betyda att 25
studerande ger 10 € per månad, 10 € motsvarar endast 4
studieluncher!

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

Tävlingen pågår under hela 2016 och vinsten blir en brunch i
början av nästa år. Må bäste ”förening” vinna!

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

Be och ge
Tack för ett långt och
avslappnande jullov som
gett många trötta studerande nya krafter.
Tack för ny styrelse i Åbo
Studentmission.
Tack för att Benjamin Sandell studier är klara. Grattis
till teologiemagistersexamen Benjamin!

Vi ber för Studentmissionens
ekonomi. Tack för ditt överflöd Gud!
Vi ber för den inkommande
Disciple-konferensen. Vi ber
för talarna som förbereder
sina tal och workshops nu
och för att de som ännu
tvekar på att anmäla sig
skulle göra det.
Vi ber för Josef Bengtsson
och Camilla Tylli som började jobba på Studentmissionen från årskiftet.

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
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa, tfn 040 963 4703
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 37
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Camilla Tylli, informatörsassistent, Helsingfors, tfn 050 494 5412

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.

