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Bön är att umgås med Gud
”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i
allt få veta era önskningar genom åkallan och
bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som
övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och
tankar i Kristus Jesus.” (Fil 4:6-7). Bön är att
umgås med Gud, när som helst och var som helst!
Hela tiden!

A

tt be är givetvis en stor och viktig del av det kristna
livet. Bön är så mycket mer än ord, det är hjärtats
kommunikation. Guds hjärta till mitt och ditt hjärta, en
källa som flödar. Bön är ständig gemenskap med Fadern och
Sonen genom den Helige Ande. När man en gång bjudit in
Jesus i sitt hjärta så stannar han där, Han bor där för alltid!
Bön är inte en prestation, bön är en relation. Precis som i
våra mänskliga relationer där man måste kunna både tala
och lyssna, så behöver vi också kunna berätta åt Gud vad
vi har på våra hjärtan, men även kunna lyssna till vad han
har att säga till oss. Liksom ett barn inte klarar sig utan sina
föräldrar så klarar heller inte vi oss utan vår Fader. Med
bönen får vi möjlighet att växa i vår relation med Gud och att
komma honom närmare. Det viktigaste med bön är inte alltid
att få svar, det är minst lika viktigt att umgås och spendera tid
med vår Fader.
Begränsa inte bönen och begränsa inte Gud. Vi människor begränsar oss nästan alltid till vad som vi tror är logiskt
möjligt, vi glömmer så lätt bort att den Gud vi ber till är samma Gud som mättade fem tusen människor med fem bröd
och två fiskar. Det är alltså inte fråga om vad Gud kan, frågan
är vad Guds vilja för våra liv är. Gud vill oss alltid det bästa, vi
vet bara inte själva alltid vad det bästa för oss är. Lita på Gud
och älska honom som har skapat dig! ”Vi vet att för dem som
älskar Gud samverkar allt till det bästa” (Rom 8:28).

Vasa Studentmissions nya studentarbetare har speciellt bön och
lovsång på sitt hjärta. Fotograf: Mikael Bengtsson.

Be till Gud och sök hans vilja, Gud har alltid tid, det är bara
upp till oss att ta steget närmare honom. ”Be och ni skall få,
sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty
var och en som ber, han får, och den som söker, han finner,
och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:7–8).
Josef Bengtsson,
studentarbetare i Vasa Studentmission

En tillbakablick till 80-talet

Ledarparet Rich och Louise Grant undervisade för andra gången på Disciple-konferensen. Fotograf: Tommy Mikkonen.

S

tudentmissionen i Helsingfors körde igång
våren med en färgglad 80-tals maskerad i
Hoplax i Petrus församlings utrymmen. Under kvällen såg man, förutom tuperade frisyrer och
neon, även lovsångsbandet ta ton och ivriga studenter som lekte och bjöd på sig själva.
Köket serverade 80-tals klassikern Banana Split och
Freya Mäkinen höll andakt.
Umgänget var glatt under kvällen och man
kunde verkligen känna 80-tals andan. Temat verkade
verkligen engagera gästerna. Freya Mäkinen delade
ett vittnesbörd om vad som är möjligt för Gud när vi
vågar förvänta oss det omöjliga av Honom. Det var
uppmuntrande ord att ta till sig. Förutom lovsång,
mat och andakt så tog några ungdomar tillfället i
akt och lekte Jimmy Fallon-sketchen ”box of lies”.
Kvällen avslutades sedan med discodans.
Camilla Tylli, praktikant i Studentmissionen

På bilden från vänster: Linnea Hjortman, Samuel Johansson, Bethina
Mård, Fanny Svarvar, Katrin Björklund och Mirjam Ström. Fotograf:
Camilla Tylli.

Festglada ungdomar på Studentmissionens 80-talsfest. Fotograf:
Camilla Tylli.

Vittnesbörd
Använd dina andliga gåvor
"Därför skall den som talar med tungor be om
förmågan att tolka sitt tal." Det var dessa rader ur
1 Korintherbrevet 14:13 som först fick mej att gå
ner på knä och be om denna nådegåva. Jag hungrade efter mer av Gud, jag ville så gärna förstå!
Jag bönade och bad, men det skulle ännu gå en
tid innan jag vågade tro på att Gud verkligen gett
detta åt mej. Be så ska du få, så enkelt är det. Denna
sanning sjönk dock in först något år senare då jag
befann mej mitt i en bibelskola långt borta hemifrån.
Ja! Jag vill ta emot denna gåva svarade jag ivrigt.
Vi var en handfull människor som ville ta del av detta. Ledaren bad en kort bön och så fick vi ställa oss
i mitten av ringen. Någon talade högt i tungor och
vi skulle tolka. Jag kände inget speciellt, närmare
bestämt ingenting alls. Men så började jag lyssna på
tungotalet – och en bild började målas upp framför
mina slutna ögon! Ett ögonblick senare fick vi dela
vad vi upplevt och till min stora förvåning så bildade
de olika tilltalen en helhet.
Så fortsatte det, men tyvärr var tillfällen ganska
få och tröskeln väldigt hög att dela det jag upplevde. Så småningom kom jag ändå in i sammanhang
där jag blev uppmuntrad och fick börja utveckla
den gåva jag fått. Ibland är det bilder, ibland ord
och andra gånger bara en förnimmelse av vad det
handlar om. Att uttyda är alltså inte samma sak som
att direkt översätta, det handlar mer om att förklara
vad det sagda innebär. Finskans "kielten selittäminen" (uttydning av tungotal) beskriver fenomenet
ganska bra.
Jag älskar att be tillsammans och gläds över att
vi får komma inför Guds ansikte och njuta av allt
Hans goda. Här tror jag bestämt att vi alla har något
att ge, men det kan krävas ett steg i tro för att komma igång. Jag vet att vi är välsignade för att vara till

Freya Mäkinen på HSSM:s startfest 2015. Fotograf: Erika Lindström.

välsignelse, och de talenter vi fått är vi skyldiga att
förvalta väl: att bruka dem och se till att de mångfaldigas! Jämför inte din gåva med någon annans,
du kan ju bara ge det som du har fått och vi övar ju
och växer allihop!
Jag inser att detta i dagens läge är något som
kan få en del av oss att höja på ögonbrynen, men
löftet står kvar. Längre fram i samma Korinterbrev
talar Paulus om hur var och en skall bidra med
något när vi samlas och uttolkning av tungotal finns
faktiskt med på listan. Än idag så är vår Herre trofast
att utrusta oss med precis allt som hör till liv och
gudsfruktan, så låtom oss villigt ta emot det som
är oss givet. Min längtan är att inte heller uttydning
av tungotal längre skall vara något främmande och
obekant, utan något vi får ta del av i överflöd till
hela församlingens uppbyggelse!
Freya Mäkinen, aktiv i HSSM

Pro Studentmissionen finns till för dig
Pro Studentmissionen rf är en nystartad
förening som fick sin högtidliga invigning
i samband med Studentmissionens
50-årsjubileum år 2014. Föreningen har idag
ca 45 medlemmar och finns till dels för såna
som varit aktiva i Studentmissionen under sin
studietid, men också för vem som helst som
vill stöda studerande i deras kristna tro.

V

år mission är tudelad. För det första vill
vi hålla kontakt med intresserade, bla.
genom vängudstjänster, utflykter och resor.
Vi siktar t.ex. på att hålla en vängudstjänst per år
någonstans i Svenskfinland, under vilken all kollekt
går oavkortat till Studentmissionen. Ifjol ordnades
vängudstjänster med lunch och program på två
ställen i Österbotten, på våren i Kristinestad och på
hösten i Kronoby. I framtiden hoppas vi också kunna
ordna resor till bibliska länder samt att bekanta oss
med missions- och studentmissionsarbete runt om
i världen.
För det andra vill vi hålla fram möjligheten
att stöda studentarbetet mer långsiktigt, med
placering av stora donationer eller testamenten,
där avkastningen delas ut, främst till löner för
studentarbetare, men också till olika projekt, t.ex.
utbildning av de anställda. Orsaken till att vi främst
vill rikta vårt stöd till medarbetarna är att det alltid
är svårare att få stöd för kontinuerligt arbete än för
projekt, men just i studentarbete är kontinuiteten
viktig eftersom studentgenerationerna byts ut
relativt ofta.

Föreningen grundades av
Malena Ahlskog, Lilian Lindén
och Henrik Östman, och de
sitter ännu alla tre i styrelsen.
Här ses Henrik Östman, präst i
Jeppo.

Malena Ahlskog från Purmo är
en av de grundande medlemmarna i Pro Studentmissionen.

Meningen med Pro Studentmissionen är inte
att nagga av understödet till Studentmissionen, som
fortfarande behöver regelbundna givare, utan att
förvalta större donationer, så att utdelningen kan
ske på sikt. Ifjol fick vi en större donation på 10 000
euro, som vi genast placerade, samt några mindre
donationer i samband med medlemsavgifterna.
Detta gjorde det möjligt att stöda några av
medarbetarna att delta i en ledarkurs på hösten.
Vi fortsätter be och hoppas att Gud välsignar oss
med glada givare. Känner du någon som kunde
vara intresserad att stöda detta arbete, berätta
gärna om oss! Det finns visitkort att dela ut för
ändamålet, ta kontakt med någon av oss i styrelsen
vid behov!

Ett av Pro Studentmissionens möten hölls hemma hos en av styrelsemedlemmarna. Här ses från vänster Johanna Byggmästar, Jakobstad, Lilian Lindén, Helsingfors, Joakim Förars, Oravais och Tom
Smeds från Jakobstad.

Lars Burman, från Vasa är en av
föreningens hedersmedlemmar,
har varit med i styrelsearbetet
från början.

Lilian Lindén,
ledande studentarbetare
(mammaledig)

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!

FSSMnyheter

Ny styrelse i Vasa
En ny beslutskraftig styrelse har sett ljuset i Vasa och
poserar framför Åbo Akademis Studentkårs kårhus i
Vasa Havtornen.

Förbundsmöte
FSSMs förbundsmöte hölls den 2.4 i Kuopio. Mötet
valde en ny förbundsstyrelse för 2016–2017.
Till förbundstyrelsen egentliga medlemmar för de
kommande två åren valdes:
• Simo Aalto, senior, Turku
• Marit Hedström, senior, Åbo
• Kimmo Koivunen, senior, Turku och Pori
• Johannes Laitinen, studerande, Kuopio
• Susanna Hietanen (tidigare Syrjälä), studerande,
Vasa
• Tuomas Viitasaari, senior, Kuopio
Till suppleanter valdes:
• 1. suppleant Sami Pietikäinen,
studerande, Helsinki
• 2. suppleant Irina Jääskeläinen,
studerande, Tampere
Som förbundsstyrelsens egentliga medlemmar
fortsätter:
• Tuomo Heinilä (senior, Jyväskylä och Pori)
• Pertti Järvenpää (senior, Helsinki)
• Leena Kittilä (studerande, Turku)
• Christian Perret (senior, Helsingfors och Åbo)
• Lauri Saarinen (senior, Pori)
• Tuure Savuoja (studerande, Helsinki)
Förbundsmötet godkände också bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2015.

Sabbatshelg
Från vänster, studentarbetare Josef Bengtsson, kassör Joel Hietanen, ordförande och informatör Susanna Hietanen, styrelsemedlem
Ellen Brenner, suppleant Felicia Holmgård, viceordförande Emma
Autio och sekreterare Sebastian Åstrand. Suppleant Mårten Bergfors saknas. Fotograf: Susanna Hietanen.

Även studerande lider ibland av stressig vardag fullbokad med deadlines, krav och måsten. För att motarbeta detta ordnade Vasa Studentmission en Sabbatshelg för andra året i rad på Kronvik lägergård
där endast vila var på programmet. Vädret var på
de 6 deltagarnas sida och man tillbringade största
delen av tiden på isen och njöt av vädret och gemenskapen. Feedbacken från helgen har i år igen
varit endast positiv.
Eva Gädda, informatör i Studentmissionen

Studmisschallenge
Kampanjen som lär oss ge

Studmisschallenge inleddes i december och målet
med Studmisschallenge är att höja understödet
med 1000 euro per månad för att täcka underskottet
och träna studerande i lärjungaskap och givande. I
dagsläget ligger vi under det budgeterade kampanjmålet, men vi tror att en ökning med 1000 euro per
månad för lokalföreningarna tillsammans ska vara
möjligt.
De olika lokalföreningarna har skapat olika sätt att
samla in pengar på. I Åbo Studentmission ordnade
man t.ex. ett loppis i samband med Coffee & Cake, i
HSSM har man uppmanat folk att bli månadsgivare
och i Vasa har man tagit upp kollekt. De aktivaste
föreningarna har varit HSSM och VSSM, och i dagsläget leder VSSM med klar marginal.
Heja, heja fortsätt i samma stil! Må bäste lokal
förening vinna och låt oss lära oss givmildhet.

Tillsammans har lokalföreningarna hittills samlat in 4798 euro; varav
Helsingfors samlat in 1925, Åbo 385, Vasa 1943 och Jakobstad 545
euro.

Be och ge
Tack för att vi får marknadsföringsstuderande Camilla
Tylli som praktikant till Studentmissionen för 10 veckor.
Tack för ny styrelse i Vasa.
Tack för den nya förbundsstyrelsen.

Vi ber för Studentmisschallenge. Ge oss av ditt
överflöd och lär oss vad
givmildhet innebär.
Vi ber för den nya förbundsstyrselsen. Ge dem
vishet i alla viktiga beslut.
Vi ber för att nya studerande skulle komma till tro.

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.

Endast Vasa har uppnått plusresultat med 518 euro för sin del,
Helsingfors ligger under med 418 euro, Åbo med 837 euro, Vasa
med 518 och Jakobstad med 1290 euro från det budgeterade
kampanjmålet

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 student
arbetare 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, tfn 044 381 37
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 847 5395

Helsingfors 				9108 15
Vasa 					9108 31
Åbo					9108 28
Jakobstad				9108 57
Skolungdomsarbete			9108 44
Veritas Forum på svenska			
9399
FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift
9933

Tack för din gåva!

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.

