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studentarbete är det en faktor som är given: de som är aktiva idag kommer att
inom överskådlig framtid ha blivit klara och
försvinna från arbetet. I de bästa fall behöver inte
detta utgöra ett problem, ifall lokalavdelningen
ständigt värvar nya i samma eller snabbare takt
som de gamla går. Men hur gör man då man inte
lyckats med detta, och möts av det tragiska faktumet att lokalavdelningen helt dött ut? Jag vill
här dela med mig lite tankar och erfarenheter från
min tid som studentarbetare då jag fick vara med
och se Vasa Studentmission återuppstå efter att
ha saknat både styrelse och verksamhet.

Först visionen

Var skall man börja då det inte finns något färdigt
att utgå från? Jag tror att man först och främst
behöver ställa sig frågan varför man skall försöka
göra någonting. För att engagera andra behöver
man vara fullständigt på det klara med själv att
uppdraget är av största vikt! Det betyder att du
måste kunna svara på varför studentmissionen
behövs på din ort. Vad är det för unikt med just
Studentmissionen? Vad kan Studentmissionen
göra som ingen annan kan göra? Det är inget självändamål att bevara en förening om dess uppgift
inte är relevant idag. I synnerhet ifall det främst
innebär förflyttning av aktiva troende från ett ställe till ett annat.
Varför behövs Studentmissionen? Det enkla
svaret är: För att majoriteten av studerandena
idag inte känner Jesus som sin personliga frälsare.
Men, kan man kontra, det är ju också församlingarnas uppgift att förkunna evangeliet. Visserligen. Men, och här ligger det unika, ingen annan
(i Finland) har just studeranden som sin specifika
målgrupp. Det betyder att det lätt glöms bort vid
sidan av alla andra människogrupper. Och faktum

är att församlingar i svenskfinland mig veterligen
inte är synliga på campus.
Visionen är alltså startpunkten, vart vill du
komma? Du vill leda studeranden till Jesus. Sedan
kommer strategin, hur ska detta gå till? Studentmissionen har möjligheter som ingen församling
någonsin kunde ha, genom att vara delaktig i
händelsernas centrum. Det är en fantastisk förmån att t.ex. kunna boka utrymmen, delta i föreningsmässor och allt annat som sker mitt bland
studeranden. Studentmissionen har ett mandat
som bör förvaltas just därför att det är en studentförening. Detta bör vara det absolut centrala
i Studentmissionens uppgift. Syns vi bland studeranden? Om inte finns risken att själva vårt existensberättigande naggas i kanten – vi bör främst
göra just det som utmärker vår vision.

Sen strategin

När du själv är övertygad om Studentmissionen behövs är nästa steg att hitta troende ungdomar att dela visionen
med. Var samlas de troende? Gå dit! När
du hittar någon som förstår visionen
och är villig att göra nåt finns det redan en början. Samla dessa för bön
och brainstorming.
I Vasa började verksamheten
blygsamt med böneträffar. Under dessa träffar vinnlade jag
mig om att ständigt nämna
vårt mål: vi vill nå studeranden med evangeliet.
Målmedvetenhet ger ökad
motivation, och det är
av yttersta vikt att
plantera
visionen

i varje troende.
Bönen är livsviktig, och behöver månas om. Jag hade några personer jag hade tillfrågat till förebedjare. Konkret aktiverade jag dem
inför varje samling eller evenemang genom sms med kort info om
vad som var på gång, och även däremellan. Jag tror att bön i enhet
har en speciell betydelse, därför bjöd jag in en representant från alla
svenska församlingar i stan för att vi gemensamt skulle be om väckelse bland studeranden. De här böneträffarna ordnades en gång i
månaden och uppskattades även av församlingarna, som fick möjlighet att nätverka. Relationen till församlingarna på orten är viktig:
träffa ledarna, kom samman, välsigna varandra och minns att vi alla
har samma mål (att leda människor till Jesus) och att ni alla kan hjälpas åt med olika bitar på den resan.

Ha roligt, med innehåll!

När det gäller övrig verksamhet kan det vara skäl att fundera på två
frågor: vad vill folk och vad behöver folk? Ibland kanske folk främst
vill ha kul, men skulle behöva bibelundervisning. Be om vishet kring
detta! En gemenskap som inte är rolig kommer inte att dra till sig
nya, men en gemenskap utan substans föder aldrig heller nytt liv.
Jag tror att äkta gemenskap gör det roligt. Det behövs inga ståuppkomiker, men en avslappnad stämning ger glädje. Sånt här uppstår
inte enbart spontant, utan kan påverkas av upplägg och attityd. Se
till att någon alltid hälsar på de som kommer, småprata, ha små
element som inbjuder till samtal och diskussion. Använd bakgrundsmusik, bjud på te, osv. De informella träffarna är oftast de viktigaste
när det gäller att skapa samhörighet. Ha lunchträffar, bastukvällar,
syjuntor, fester!
En nyckel för ett växande arbete är att få studeranden att känna
delaktighet och lust att jobba för saken. Var snabb med att kolla
med folk vad de gillar att göra. Finns det något de drömmer om?
Vad kan de tänka sig att hjälpa till med? Känslan av ägandeskap står

i direkt relation till det personliga engagemanget. Om folk skall
känna att Studentmissionen är deras sak behöver de bidra med något själva. Och här har Studentmissionen massor med möjligheter
att erbjuda mening åt ungdomar – det finns uppgifter för var och
en, allt från kaffekokande till layout och evangelisation. Samtidigt
ligger det också en risk i just detta - snabbt kan det roliga bli tungt
om för mycket lassas på för få axlar. Jag tror det lönar sig att försöka hålla verksamheten enkel, och utgå från vad människor kan
göra med glädje.
Till sist vill jag påminna om den glädje det innebär den dag vi
får se frukt av vårt arbete. En Alphakursdeltagare som funnit en
egen tro på Jesus skrev upprymt på en utvärderingsblankett: ”Ni
förändrar människors liv till det bättre! Det här borde alla få höra!”
Det är för det målet vi arbetar och kämpar - håll ut!
Victoria Grönlund

”Arbeta och be” - Studentmissionens gemenskapshelg
på Inremissionshemmet i Larsmo lördag-söndag 5-6 maj 2018
Program för både vuxna och barn. Möjlighet till
övernattning. Vängudstjänst på söndag kl 10 i Larsmo
kyrka, lunch och program efteråt.
Medverkande bla Anna Dahlbacka, Jan Nygård,
Robert Ojala, Lilian Lindén, Oscar Sundman och
Max-Olav Lassila.
Priser:
Alla måltider på lördag (dvs kaffe, middag och
kvällsté) 20 e för vuxna, 10 e för barn 5-12 år, under
5 år gratis.
Övernattning och frukost 30 e för vuxna, 25 e för
studerande, 15 e för barn 5-12 år, under 5 år gratis.
Maxpris för en familj 90 e. Lunchen i församlingshemmet 10 e per person
eller 25 e per familj.Anmälningar en vecka innan / senast onsdag 2 maj kl 12 till
studentmisssionen@studentmissionen.fi.

Situationen i Vasa – Läge att be!
För ca sju år sen fick Victoria Grönlund
i uppgift att starta upp lokalföreningen i
Vasa. Arbetet i lokalföreningarna går ibland i vågor, beroende på villka studerande
som är aktiva och hur medarbetaren lyckas
värva nya med. För sju år sedan låg verksamheten i Vasa nere, och det Vicke skrivit i
ledaren är alltså sånt hon då gjorde själv för
att få igång den igen.
Orsaken till att jag bad henne skriva om
vad man ska tänka på när man startar upp
en lokalförening är den att situationen i
Vasa igen liknar den som vi hade för sju
år sen. I några år redan har verksamheten
gått neråt och det har varit svårt att få nya
med, både till verksamheten och till lokalföreningens styrelse. Ännu kommer det ca

tio studrande på de samlingar som ordnas,
men jämfört med för några år sedan, när
stora Alphakurser hölls och studerande
kom till tro, så känns situationen i Vasa annorlunda nu.
Vi vet att arbetet i Vasa är möjligt, men
nu behöver vi sådana som tar ansvar för
det. Som Vicke skrev i ledaren så måste vi
börja med bön. Vill du vara med och be för
att arbetet i Vasa igen ska få ett uppsving?
Och ett uppsving som håller i sig? Be då att
Gud sänder arbetare till sin skörd! Som det
nu är behöver vi både en medarbetare och
nya aktiva studerande till arbetet i Vasa.
När vi anställde Simon Tallgren för hösten visste vi att han inte kan stanna längre
än så, och det har bekräftats under termi-

nen. Vi har försökt rekrytera en ny medarbetare både genom annonser på nätet och
via personliga kontakter, men det verkar
som att personliga kontakter fungerar bäst.
Som det nu är har vi en god kandidat som
vi går framåt med. Be att vi skulle få följa
Guds ledning i detta! När vi har en medarbetare kommer den personen att behöva
ett team av studerande runt sig att börja
fundera på verksamheten med. Be att sådana personer skulle dyka upp och att arbetet
skulle få komma igång igen! Tack för ditt
stöd!
Lilian Lindén
ledare för svenska verksamheten
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Mats Selander och Marcus Rosenlund diskuterade Guds existens, med Leo Byskata som
moderator. FOTO:LILIAN LINDÉN.

VERITAS FORUM
I VASA DRO G CA 140
”Ateist eller kristen – vad är förnuftigast?” Det var temat för en debatt mellan
Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör,
och Mats Selander, teolog och religionsfilosof från Sverige. De diskuterade Guds
existens på Veritas Forum på Academill i
Vasa fredagen 17.11.

högst personliga och känslomässiga, men
sedan går det att hitta förnuftsmässiga
skäl för den tro man har valt. Ateismen och
kristendomen hamnar ju på detta sätt på
”samma streck” och man kan väga dem
mot varandra i sökandet efter sanningen
om verkligheten.

Marcus Rosenlund var först ute med sin
inledning, och han överraskade genom att
berätta väldigt personligt om varför han
blivit ateist. Orsaken att han valt bort en
tro på Gud var att han som barn var väldigt rädd, och att bli av med tron på Gud
lättade på rädslan. Han kände sig fri. Hans
orsaker till att bli ateist var alltså inte fönuftsmässiga utan känslomässiga.
Att han ändå ville vara med och försvara
sin agnosticism och icke-tro på Gud med
förnuftsmässiga argument är ju intressant,
för det är ju så också många kristna gör.
Orsaken till att man blivit troende kan vara

Mats Selander hade förberett ett mer akademiskt tal, men inledde också han med
en personlig återblick på sitt liv. Han hade
växt upp i en ateistisk familj, men valt att
bli kristen i tonåren. Han tyckte att han inte
fick tillräckliga svar på alla sina frågor, så
han hamnade själv att studera både teologi och religionsfilosofi. De argument han
tog fram under debatten för Guds existens
handlade bla om design, moral och förnuft.
Såhär kommenterade Johan Eklöf efter
debatten: ”Jag tyckte det blev en bra diskussion. Marcus Rosenlund anslog från början en

mycket personlig ton genom att han vågade
berätta om sin egen bakgrund med de svårigheter han haft. Jag var glad över hans ärlighet
fastän jag nog tyckte att Mats Selander hade
bättre argument.”
Debatten kommer att finnas på YouTube på
Veritas Forum Finlands kanal.
Lilian Lindén

Veritas Forum är ett nätverk som
ordnar akademiska diskussionstillfällen
kring livets stora frågor på universitetscampus och högskolor runt om i landet.
Det första Veritas Forumet ordnades
1992 på Harvard Universitet i USA, och
därifrån har konceptet spritt sig till hela
USA och med tiden också till Europa
och Asien. I Finland ordnades det första
Veritas Forumet våren 2012, och arbetet
i Finland koordineras av Studentmissionen. Som koordinator för det svenska
arbetet fungerar Lilian Lindén.
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Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 847 5395
Matti Aspvik, studentarbetare i Jakobstad på
frivillig basis, tfn 050 598 4703
Simon Tallgren, studentarbetare i Vasa, tfn 044 981 8211
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo, tfn 050 355 2045
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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.

