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Trogen i det lilla?
Så har vi kommit till den punkten igen. Studieåret
har nått sitt slut och sommaren har börjat. Sommaren för alltid med sig mycket nytt. Det är härligt
att se hur, inte bara naturen, utan hela nationen
blommar upp för några korta månader. Sommaren
för med sig mycket liv, goda människomöten och
förhoppningsvis mycket värme.

S

tudentmissionen har haft ett bra år. Våra gemenskaper
har vuxit både på djupet och på bredden. Många som
inte tidigare var med i Studentmissionen är med och vi
har gått djupare i vad det betyder att vara en Jesus lärjunge.
Vår nationella satsning, Disciple16 samlade 250 deltagare
för att inspirera studerande och unga vuxna att följa Jesus. På
flera orter har ett generationsskifte skett både bland studer
ande och anställda. I Vasa och Helsingfors har Josef Bengts
son och Oscar Sundman tagit över och i Åbo så får vi tacka
Carolina Myrskog för ett gott arbete och välkomna Oscar
Rudnäs in i teamet från augusti framåt. Att dessutom Matti
Aspvik fortsätter i Jakobstad gör att vi kan lugnt säga att vi har
ett fantastiskt team i Studentmissionen också nästa studieår.
Det känns ändå som en lång tid innan nästa studieår kör
igång, och i väntan på att hösten börjar så kan man fråga sig:
Vad är Guds plan för oss under sommaren? Tar Gud paus när
Studentmissionen gör det? Eller gör vi det? Tar vi paus från
Gud?
Inför sommaren har flera bibelord funnits i mina tankar som
jag tror är relevant för oss alla i Studentmissionen oberoende
om vi jobbar, är lediga eller befinner oss utomlands. Ett av
orden hittar vi i Matteus 25:23 där Jesus säger till en tjänare:
Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket.
Den här frasen, att vara trogen i det lilla är den som snurrat
i mitt huvud. Jag vet inte hur din sommar brukar se ut, men
ofta när sommaren är slut så kan jag känna att jag på ett eller
annat sätt haft paus från Gud. Det är aldrig ett medvetet val
att ta paus från Gud, utan snarare en följd av att jag glidit ifrån
mina rutiner av Bibel och bön ( jag är ju på semester trots allt)
och inte varit del av en kristen gemenskap. Som en följd av
det märker jag att också min iver att dela Jesus med andra blir
något lägre. Lyckligtvis har det funnits gott om bättre somrar
också, som präglats av en tacksamhet över vad Gud har gjort.
Men denna sommarpaus från Gud har ändå gjort att jag
funderat på det här, vad det betyder att vara trogen i det lilla,
särskilt under sommaren. Det lilla är ofta, tror jag, de små val
vi gör i vardagen, som att stiga upp en halvtimme tidigare

Benjamin prästvigdes i Borgå domkyrka 29.5.2016.
Fotograf: Tommy Mikkonen.

för att umgås med Gud (Markus 1:35) eller att visa gästfrihet,
att göra sitt sommarjobb väl, också då när ingen ser, eller att
under en skön grillkväll bara påminna varandra om att Gud är
god. Vi kan också komma till honom på sommaren i bön, med
en förväntan om att han kan göra långt mera än vi någonsin
kan tänka.
Vad vill jag då säga? Att vi ska leva med prestationskrav un
der sommaren? Att vi inte ska vila utan bekymra oss för att
vara trogna i det lilla? Verkligen inte, Gud är mån om vår vila.
Men det kan vara värt att fundera på ifall vår vila är en vila
från Gud eller en vila med Gud.
I Matteus 25 är det intressant nog den som inte varit trogen
i det lilla som anklagar Gud för att vara hård, inte de som
med glädje gjort sitt arbete. Att leva för Gud, om vi förstår
evangelium rätt – är aldrig en börda – utan en glädje (Matt
11:28–29). Det betyder inte att livet inte skulle kunna vara svårt
– men helt enkelt att det alltid är värt att leva för Gud.
Att vara trogen i det lilla har också med sig ett löfte – om
att bli satt över mycket. En del kan tycka att Jesus ord bara till
ämpas på andra sidan av evigheten – men jag tror det också
det handlar om vårt liv här och nu. Gud vill att vi ska vara
verktyg som han kan jobba igenom – och vi kan välja om vi vill
samarbeta. Det är i de små vardagsvalen vi formas som män
niskor och Jesus lärjungar och jag hoppas vi tar vara på dem.
Jag hoppas alla som på ett eller annat sätt kallar sig Stu
dentmissionär (eller som bara läser det här) har en välsignad
sommar och att ni tar vara på möjligheten att vandra med
Gud under sommaren. Jag hoppas att när vi ses igen så är
berättelserna många om vad Gud gjort under sommaren och
vi är igen på beredda att vara salt och ljus i studievärlden.
Benjamin Sandell,
ledande studentarbetare i Studentmissionen

Diskussionsgrupper på PLC. Fotograf: Benjamin Sandell.

HSSM fick ny
kick på PLC

En grupp från Helsingfors Studentmission deltog i Petrus församlings Learning Community en
lördagsförmiddag i april. Tillfället hölls på Haga
Prästgårdsväg och i trådarna höll Benjamin Sandell, från Studentmissionen och Petrus församling
och Daniel Björk från Petrus församling.
Förmiddagen var intensiv. I programmet ingick under
visningspass, tid för reflektion och diskussion med gruppen
samt bön och lunch-/kaffepauser. Anna Holmberg, från Hels
ingfors Studentmission deltog i tillfället och beskriver grupp
diskussionerna så här: ”Vi fick verktyg som hjälpte oss med fok
userade och effektiva diskussioner. Det fanns en uppgift där vi
i gruppen skulle skriva konkreta planer och deadlines för dem
och till och med avse ansvarspersoner för att säkerställa att de
uppfylldes. Dagen gav flera bra och konkreta hjälpmedel som
kommer att föra vår grupp vidare på ett helt nytt sätt.”

Camilla Tylli, praktikant i Studentmissionen

Bönevandring

I

april ordnade vi i Vasa Studentmission en bönevandring som
handlade om att gå ut i Vasa stad och be för platser där vi
vet att många studerande rör sig. Skolor, gym, bibliotek och
barer var vårt främsta fokus. Vi började med att samlas i grupp
och be för kvällen och sedan gick vi ut i mindre grupper på
2–3 personer.
I min grupp gick vi till olika skolor och bad för dem. Det var
verkligen skönt och upplyftande att lägga handen på en skola
och be för alla studerande och personal som rör sig där varje
dag. Fastän det var andra man bad för så kunde jag ändå
känna hur en väldig frid kom över mig och att även jag fick bli
uppbyggd av att be för andra.
Vi avslutade med att samlas igen i stor grupp och be för
Vasa och för det vi hade fått uppleva. Kvällen var uppskattad
och kommer med stor sannolikhet att ordnas igen.
Jag skulle även vilja uppmana dig som läser detta att fri
modigt gå ut i din stad och be för den, det kräver ingen plan
ering, allt det kräver är lite tid och ett öppet hjärta. Åtminstone
jag själv märker att det är en stor skillnad att sitta hemma och
be för staden i jämförelse med att gå ut i den och be.

Josef Bengtsson, studentarbetare i Vasa

Oscargala à la Studentmissionen. Mindy Svenlin har fått utmärkelse
och Jonatan Svenfors och Kristoffer Ekfors beundrar bragden.
Fotograf: Rebecka Åhman.

Jemima Rantanen och Sara Brunell på Vappfestens röda matta.
Fotograf: Hanna-Madeleine Andersson.

Glada vappen, vänner! Jonna Gripenberg, Lydia Edman, Bethina Mård
och Mattias Eklund på festhumör. Fotograf: Oscar Rudnäs.

Oscarsgalan intog Åbo

M

ed anledning av vårens antågande bjöd Åbo lokalförening
till den traditionella Vappfesten. Detta år fick Vappfesten
ett annorlunda tema. Istället för en vanlig Vappfest blev det en
helt egen Oscarsgala.

Klockan slog sex och röda mattan var utrullad. In genom
dörren kom stiliga galadeltagare in med stor förväntan. Med
välkomstdriken i handen blev alla fotograferade för att sedan
gå längs röda mattan in till festsalen. Efter minglet tog pro
gramvärdarna Oscar Rudnäs och Oscar Sundman över ordet.
Galan rivstartades med att alla fick dansa loss till en genomgång
av Bibeln. Efteråt bjöds det på en trerätters middag och sång
uppträdande av Sofia Eklund. Dessutom tog galadeltagarna del
av en frågesport som tangerade till festens tema. Temat lyste
fram genom hela festen: allt från röda mattan, fotografering,
frågesporten och valet av låtar under sånguppträdandet till den
avslutande andakten.

Det blir ingen Oscarsgala utan nomineringar och den beröm
da Oscarsstatyetten. Det hade planeringsgruppen såklart tänkt
på. Studentmissionen i Åbo avtackade alla som hade hjälpt till
med Vappfesten och med Coffee and Cake under årets gång
genom att nominera samtliga medhjälpare. Alla medhjälpare
fick naturligtvis en egen Oscar.
Festen påminde oss om hur värdefull och underbar gemen
skap vi har i Studentmissionen i Åbo. Vi är systrar och bröder i
Guds rike och det var fantastiskt att få fira det gångna året till
sammans och verkligen få uppmuntra varandra och glädja sig
tillsammans. Det var sannerligen en ljuvlig avslutning på läsåret.

Rebecka Åhman och Elina Schmidt,
ordförande och medlem i Åbo Studentmission

Vittnesbörd
Helad från pollenallergi

J

ag har haft pollenallergi sedan liten. Varje vår har
det varit otroligt jobbigt med konstant snuva och
irriterande ögon. Det bröt ut ordentligt här tidigare denna
vår, och samma rumba körde igång. Jag klagade över
mina symptom åt en kompis, och efter att ha hört på min
klagovisa lade han spontant handen på mig och sa ”I Jesu
namn bli frisk”.

Följande dag var jag symptomfri, jag menar HELT
symptomfri. Jag kunde andas normalt och behövde inte ha
med fem paket näsdukar vart än jag gick. Det kliande inte
i ögonen. Vilken fantastisk Gud vi har! Jag vill uppmuntra
dig att våga be om helande för sjukdomar och allergier.
Som Jesus sände ut lärjungarna för ”… att predika Guds
rike och bota de sjuka” Luk 9:2, så vill Jesus sända ut dig
och mig idag!
Oscar Sundman, studentarbetare i HSSM

FSSMnyheter

Studmisschallenge

Tillsammans har lokalföreningarna hittills samlat in 7548 euro; varav
Helsingfors samlat in 3485, Åbo 815, Vasa 2403 och Jakobstad 845
euro. I grafen nedan ser du hur mycket mer vi samlat in i jämförelse
med fjolåret. Målet är alltså att samla in 250 € mer per månad, och
vi gläder oss över att kampanjen gått bra hittills. Fortsätt i samma stil
och må bäste förening vinna!

Givande, lätt som
en plätt för Vasaborna!

V

asa leder Studmisschallenge med klar marginal. Vi
kände att vi var tvungna att ta reda på vad som ligger
bakom deras framgång så vi kontaktade Josef Bengtsson,
studentarbetare för Vasa studentmission. Vi bad honom
samla ihop personer till en gruppintervju. Martina Rantala
och Anna och Toni Wentin ställde gladeligen upp. Nu är
det dags att läsa Vasabornas framgångssaga!

Vad är hemligheten
bakom er framgång?

O

m det finns någon hemlighet så tror jag det är att
Studentmissionen i Vasa är väldigt uppskattad av
medlemmarna! Många har Studentmissionen nära hjärtat
och vill att verksamheten ska bevaras och växa. Det finns
en vilja att ge tillbaka till Studentmissionen som också har
gett mycket till oss. För att lyckas med insamlingen har vi
ordnat ”fredagshangouts” där vi har sålt kaffe och bakverk.
Pengarna har gått direkt till Studmisschallenge.

Vad har ni lärt er av
Studmisschallenge?

Martina Rantala samt Anna och Toni Wentin gillar att ge.
Fotograf: Josef Bengtsson.

Vilka råd kan ni ge till de
andra föreningarna som
släpar efter i tävlingen?

E

tt bra tips kunde vara att konkretisera syftet med att ge
genom att berätta om vart pengarna går till. Ett annat
tips är att göra givandet så enkelt som möjligt och inte
krångla till det för mycket. Bibelversen Haggai 2:9 talar
om att man ska ge till Gud det som är hans. ”Mig tillhör
silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot.” Ge
alltså med ett glatt hjärta tillbaka till Gud det som tillhör
honom.

D

et vi har lärt oss är att det faktiskt ligger en välsignelse
i att ge samt att i första hand lägga vår tilltro till Gud
och inte till pengar, alltså att vi får förtrösta på Herren i
alla tider. Ett biblelställe som berör vikten av att ge tionde
är Malaki 3:10. ”För in allt tionde i förrådshuset, så att det
finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren
Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens
fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.”

Camilla Tylli, praktikant på Studentmissionen

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 				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!

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!

Be och ge
Tack för den lyckade Vappfesten i Åbo.
Tack för Carolina Myrskogs tid som studentarbetare i Åbo
och Eva Gäddas tid som informatör i Studentmissionen.
Tack för Benjamin Sandells prästvigning i Borgå domkyrka
29.5.2016.

Vi ber för Studmisschallenge. Ge oss av ditt överflöd och lär
oss vad givmildhet innebär.
Vi ber för att alla studerande som önskar de skulle hitta
sommarjobb.
Vi ber för alla som behöver vila under sommaren. Ge dem
Gud ny kraft och ledning.

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

STÖD VÅRT ARBETE!

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

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.

