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Betydelsen av en god gemenskap
För ett och ett halvt år sedan
satt jag med på ett av mina
första möten med Helsingfors
svenska Studentmissions styrelse. Jag hade blivit invald i styrelsen och fått rollen som sekreterare, men trots det var jag
nog lite nervös och skeptisk.
Vad hade jag egentligen gett
mig in på? Jag kände ju knappt
de andra styrelsemedlemmarna
och tyckte dessutom att jag var
alldeles för tillbakadragen och
Kajsa Svenfelt kommer från Larsmo men
försiktig
för att kunna bidra med
studerar tyska i Helsingfors.
något. Samtidigt ville jag verkligen vara med. Jag var förväntansfull och ivrig att se vad detta nya skulle
föra med sig och vad Gud hade för planer för Studentmissionen.
När jag kom med i Studentmissionen i Helsingfors fick jag uppleva hur
olika sammanhang och relationer kan forma en. Att ge någon en plats i
en gemenskap och få personen att känna sig värdefull och uppskattad är
något av det viktigaste vi som kristna får göra för varandra. Se varandra,
lyssna på varandra och uppmuntra varandra – det kräver så lite och ger
så mycket. Jag tror att förutsättningen för en öppen och inbjudande gemenskap är att de människor som redan är en del av den känner sig
trygga och sedda. När vi har en god gemenskap med varandra får vi också
helhjärtat satsa på att bjuda in andra i den gemenskapen.
Gemenskaper och relationer spelar också en viktig
roll när det gäller att utvecklas. Det kan vara svårt
att själv våga ta nästa steg i tron, eller att ta sig ur
sin bekvämlighetszon. Men som en del av en god
gemenskap behöver vi inte göra det själva, vi får
formas tillsammans. Vi får utmana varandra att fortsätta växa i tron och fortsätta söka och följa Guds
plan för våra liv. Att vara omgiven av människor
som genuint vill leva för Gud, människor som står
mig så nära att de vågar utmana mig, har verkligen
hjälpt mig i mitt liv. Tack vare att jag har en gemenskap där jag kan känna mig trygg så vågar jag också
gå över mina egna gränser och utmana mig själv
ibland.

Lilian Lindén
Ledare för svenska verksamheten
050 526 5318
lilian.linden@studentmissionen.fi
www.studentmissionen.fi
Vår mission är
att göra Kristus känd bland studerande och skolelever och att
kalla de unga att helhjärtat följa
Honom ut i hela världen.
Visionen för 2020 är
att vara en rörelse av fängslande
gemenskaper där vi undervisar
Bibeln kvalitativt och uppmuntrar
till att växa som Jesu efterföljare
och att leva ett missionalt liv.

Kajsa Svenfelt på samling med de andra i Helsingfors
Studentmission.

Det har nu gått en tid sedan mitt första nervösa styrelsemöte. Mycket har hänt, både i mitt eget liv och i vår förening. Nya människor har kommit med i vår gemenskap och verksamheten förändras hela tiden. Vi har visioner och planer, och funderar på Studentmissionens framtid tillsammans. Vi ser också till att regelbundet ta ett steg tillbaka för att få ett helhetsperspektiv.
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Det har vi t.ex. fått göra även under processen Learning Community, där ett team från vår förening deltar.
Tillsammans med kristna från andra samfund får vi visionera om vår gemenskap. Att på det sättet regelbundet utvärdera verksamheten och få nya perspektiv hjälper oss att ständigt utvecklas utan att förlora fokus på
vårt mest centrala mål; att göra Kristus känd bland studerande.
Kajsa Svenfelt,
studerande i Helsingfors
Planer för hösten i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och
Åbo

Välkommen med i gemenskapen!
Helsingfors
Söker du efter gemenskap? Har du funderat på vad
livet egentligen handlar om? Vill du vara med och
förändra världen till det bättre? I så fall är HSSMgemenskapen något för dig! Vi är ett härligt gäng
kristna studerande som tror att Jesus förändrar världen. Under terminen ordnar vi måndagssamlingar
varannan vecka på Corhuset i Arabia, Majstadsgatan 11. Vi sportar varannan vecka. Gilla gärna vår
Facebook-sida "helsingforsstudmiss" för att få senaste nytt från HSSM!

Jakobstad

Nyheter
Ny medarbetare till Helsingfors under
hösten
Oscar Sundman har sagt upp sig från jobbet som studentarbetare i Helsingfors eftersom han blivit
erbjuden heltidsjobb i Österbotten i sin egen bransch
akutvård. Vi kommer att söka en ersättare åt honom
under hösten.

Distanskurs i apologetik i höst
Är du intresserad av frågor från skeptiker och ateister? Vill du stärka din egen tro samtidigt som du får
verktyg för att kunna prata om din tro med människor på ett mer övertygande sätt? Nu har du möjlighet
att gå Apologias distanskurs höstterminen 2018!

Studerar du i Jakobstad? Ta kontakt med vår nye studentarbetare Karl Granberg, karl.granberg (at) studentmissionen.fi! Han hoppas hitta ett team av kristna studerande, så att de kan börja hitta på nåt skoj
tillsammans att bjuda in andra till. Karl kommer till
Campus Allegro varannan vecka för att be och prata
med studerande.

Kursen heter ”FÖRKLARA och FÖRSVARA – Introduktion till kristen apologetik” och består av tolv videoföreläsningar med läsuppgifter, online diskussionsforum, webinars och en helg i Stockholm. På Apologia
jobbar bla Stefan Gustavsson, Mats Selander och Ray
Baker. Ur kursinnehållet: Varför apologetik?
Världsåskådningar, Jesu existens och uppståndelse,
Vetenskap och tro, Ondskans problem, Hur kan vi
Vasa
hantera tvivel? Längtan som gudsargument, Kan vi
Vasa Studentmission, VSM, är en kristen förening för
lita på Bibeln? Är Jesus den enda vägen?
sökande och troende studerande samt unga vuxna i
Kostnad: 1200 Skr plus eventuell litteratur och kostVasa. Vi tror att det finns en personlig och verksam
Gud som bryr sig om oss och har något att säga oss. nader för Stockholmshelgen.
Vill du vara med? Ta kontakt med vår nye studentar- Datum: 17 september – 12 december 2018
betare Karl Granberg, karl.granberg (at) studentmis- För intresseanmälan, gå till
http://apologia.se/#distanskurs
sionen.fi! Ruskavandring till Seitseminen nationalpark 28-30.9.

Helg i Stockholm om apologetik

Åbo

Helgen den 23-25 november kommer Apologia i Sverige att vara med och arrangera ett svenskt ELF, det
vill säga en svensk version av European Leadership
Forum. Det är Apologia tillsammans med SEA –
Svenska Evangeliska Alliansen och Korskyrkan Stockholm, som står som arrangörer, i samarbete med det
ekumeniska Församlingsgrundarnätverket och tidnin-

Undervisning och lovsångstillfällen. Bibel-, bön- och
lärjungaskapsgrupper. Sitzer, baler och fester. Disciple-konferensen. Sportsevents, cafékvällar m.m. Är
du intresserad av kristen verksamhet för studerande
i Åbo? Skriv upp dig på vår e-postlista! Mejla Robert
på robert.ojala (at) studentmissionen.fi om du är intresserad av att Studentmissionens verksamhet.
gen Världen idag.
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Apologia ansvarar för apologetiknätverket under
konferensen och har lyckats få Andy Bannister – författare till den omtalade boken Ateisten som visste
för mycket – som huvudtalare.
Alla som är intresserade av apologetik bör avsätta
23-25 november för en resa till Stockholm!
Stefan Gustavsson som jobbar på Apologia säger att
”Vi räknar med att svenska ELF kommer att bli den
självklara årliga mötesplatsen för apologeter och
apologetik-intresserade i Sverige!”

World Assembly 2019 i Durban – dags
att söka nu!

Nästa kongress hålls 1-11.7.2019 i Durban, Sydafrika och temat är "Messengers of Hope. The University in God’s Story".
I progammet finns tid både för bibelstudier, att arbeta med den gemensamma visionen för arbetet,
och tid att umgås och få nya vänner. En styrelse för
IFES
väljs
för
följande
fyraårsperiod.
Nu kan du ansöka om att bli studeranderepresentant för Studentmissionen på kongressen! För mer
info om hur ansökan går till, ta kontakt med lilian.linden (at) studentmissionen.fi. För mer info om
kongressen, se https://www.ifesworld.org/en/world
-assembly

World Assembly hålls vart fjärde år och 2019 är det
Sydafrikas tur att vara värd för mötet. Som studerande kan du ansöka om att bli Studentmissionens representant.
Studentmissionens paraplyorganisation International Fellowship of Evangelical Students (IFES) ordnar vart fjärde år en världskongress som samlar studerande och medarbetare samt förtroendevalda.

"Var alltid beredda att svara var och en
som kräver besked om ert hopp.
Men gör det ödmjukt och respektfullt
i medvetande om er goda sak." 1 Petr 3: 15-16

Fredag 14.9
kl 16 DEBATT: "Sant för dig, men inte för mig!
Är allting relativt - också sanningen?"
kl 17.30 Festkansliet öppnas
kl 17.30-18.30 Lätt middag
kl 19 KVÄLLSMÖTE: Finns sanningen?
Servering
kl 22 UNGDOMSMÄSSA: Sanning och nåd

Lördag 15.9
kl 9.30 MORGONMÖTE: Sanningen frigör
kl 10.45 SEMINARIEPASS I
kl 12.15-13.15 Lunch
kl 13.30 BIBELSTUDIUM: Behöver sanningen
försvaras?
kl 14.30-15.30 Eftermiddagskaffe
kl 16 SEMINARIEPASS II
kl 17.00-18.30 Middag
kl 19 KVÄLLSMÖTE: Att möta sanningen
Servering
kl 22 UNGDOMSMÖTE: Följ sanningen!

Söndag 16.9
kl 10.00 BIBELSTUDIUM: Älska sanningen
Servering
kl 12 FESTMÄSSA: Sanningen ger liv
kl 13.30 Lunch
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Tacka och be med oss!

Tack för Oscar Sundman som jobbat som studentarbetare i Helsingfors sedan 2015! Be att
han skulle trivas på sitt nya jobb som akutvårdare i Österbotten, och att vi hittar en god ersättare åt honom under hösten!

Tack också för den aktiva styrelsen och alla studerande som är med i Helsingfors!

Tack för Robert Ojala som jobbar i Åbo, och Karl Granberg som jobbar i Jakobstad och Vasa!

Tack för den aktiva styrelsen i Åbo! Vi ber att fler nya skulle komma med i Vasa och Jakobstad och att Karl skulle få trevliga gäng att jobba med!

Be för alla nya studerande som dyker upp på våra studieorter i höst. Be att Gud skulle kalla
många till Studmiss gemenskap, och att de som redan är med frimodigt skulle bjuda med
sina vänner och bekanta!

Be för alla utåtriktade aktioner som kommer att hållas, alla grillkvällar och kaffebjudningar
och gulisgrejer där Studmiss kommer att vara med.

Medelinkomsten har ökat jämför med samma tid ifjol från ca 2000 € till ca 2500 €. Målet för privata bidragsgivare är i år 2680 € per månad. Skillnaden är alltså 180 € i månaden. Be att våra inkomster skulle öka så att vi
kan betala lön åt våra anställda. Vi vill också kunna öka arbetsprocenten på alla orter, så att arbetarna kan leva
på sin lön.

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93
(BIC DABAFIHH)

För mer info:
www.studentmissionen.fi/stod-oss

Referensnummer för sv. verksamheten:
9108
Helsingfors: 9108 15
Jakobstad: 9108 57
Vasa: 9108 31
Åbo: 9108 28
Veritas Forum svenska: 9399

Insamlingstillstånd
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.

