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TI LL BA KA BL IC K PÅ HÖ ST EN

OCH EN MÖJLI G VÄG FRAMÅ T
När jag diskuterade med styrelsen vad de önskade att jag skulle
skriva en ledare om, fick jag förslaget att berätta om hur jag
har upplevt början av tiden som studentarbetare i Åbo.

D

et var egentligen inte så mycket som jag
visste om Studentmissionens nuvarande
situation när jag började att jobba i augusti. Det var givetvis en nackdel, men jag kan
också tänka mig att det var en fördel i och med
att jag inte har starka förutfattade meningar hur
verksamheten ska se ut i Studentmissionen. Jag
var med lite i Studentmissionens verksamhet när
jag började studera teologi år 1999, men sedan
dess har saker och ting förändrats väldigt mycket.
Det är klart, eftersom folk studerar mellan tre till
fem år och sedan flyttar bort. Det här är en av de
största utmaningarna för Studentmissionen, att
alltid vara relevant och aktuell för de som studerar i Åbo för tillfället. Det behövs hela tiden nya
som kommer med och bär ansvar, för de gamla
som man har haft med blir färdiga och börjar med
något annat. Man kan inte göra allt på samma sätt
som förr, utan man måste vara dynamisk och smidig på ett bra sätt.
När jag kom till Åbo så visste jag att det är några saker som jag förväntas att göra, dvs att delta
i Coffee and Cake och innebandy. Utöver det var
det också min uppgift att fundera på vad vi kunde göra mer eller annorlunda i framtiden, dvs vad
vi kunde utveckla så att Studentmissionen också
i fortsättningen skulle få bli en viktig del i många
studerandes liv.
När jag bekantade mig med de redan existerande verksamhetsformerna under hösten, kan
jag själv säga att båda har fungerat bra i Åbo. Jag
har tyckt om Coffee and Cake för att jag tycker om
att diskutera med folk, och innebandy för att man

lär känna folk bättre när man idrottar med dem.
En uppfattning som har stärkts under årens gång,
är att folk först måste få förtroende för en i helt
vanliga saker innan de lyssnar på vad man har att
säga i fråga om andliga saker. Jag hoppas att vi
inom Studentmissionen genom dessa verksamhetsformer kan få folk att lära känna
oss, även sådana som inte har varit med i
kristna sammanhang tidigare.
En av de saker som vi har funderat på
att börja med inom Studentmissionen
och som har genomförts på den finska
sidan är Mission week. Där vänder man
på steken i och med att man inte förväntar sig att människorna ska komma
till en, utan man går istället till dem under en vecka. Även om det är frågan om
ett enskilt evenemang, kan man ändå ta
tillvara själva tillvägagångssättet, alltså att
man aktivt strävar efter att nå ut med budskapet om Jesus Kristus till sina medmänniskor, och i Studentmissionens fall
till studerandena. Evangeliet om
Jesus Kristus är detsamma
under alla tider, men sätten
hur man når ut med det,
måste man alltid uppdatera.
Robert Ojala,
studentarbetare i Åbo

Studentmissionen i Åbo

En personlig hälsning
från nya ordförande i Åbo

H

ej på er! Mitt namn är Benjamin Häggblom och jag kommer att fungera
som ordförande för Studentmissionens
styrelse i Åbo från och med årsskiftet. Jag
är 21 år gammal och kommer från Karleby
i det fagra Österbotten. I Åbo studerar jag
teologi för andra året och hoppas på att
kunna titulera mig som präst om några år.
Då jag inte plöjer igenom böcker, skriver
eller pluggar grekiska, brukar jag hänga
med mina vänner, spela innebandy eller
NHL (Playstationspelet då…). Ibland händer
det sig även att jag läser en bok, en teologisk sådan givetvis.
I somras lediganslogs tjänsten som studentarbetare i Åbo. Jag övervägde möjligheten som hade öppnats. Vore det möjligt
för mig att arbeta som studentarbetare vid
sidan om mina studier? Jag kom fram till
att det nog skulle fungera. Jag sände in en
ansökan om tjänsten och fick snabbt svar.
Småningom visade det sig att det hängde
mellan mig och en annan. Mina förhoppningar om tjänsten höjdes ytterligare. Efter
ett antal dagar kom beskedet, jag hade inte
blivit vald.
Efter beskedet hade jag blandade känslor. Jag hade sett fram emot att jobba som
studentarbetare vid sidan

om mina studier och mina förhoppningar
på att jag skulle få tjänsten var höga. Likaså
hade jag ett antal gånger i samband med
processen bett den ’’farliga’’ bönen: ’’Låt din
vilja ske’’. Jag bad om att Guds vilja skulle
ske och att han skulle använda mig där jag
behövdes.
Jag fick acceptera situationen och hoppades på att Gud visste vad han höll på
med. Och det gjorde han verkligen. Jag har
flera gånger blickat tillbaka på den stressfyllda och arbetsdryga höst som nu är
bakom mig och konstaterat att det verkligen var bra att jag inte fick tjänsten som
studentarbetare. Jag hade räknat med att
arbetsbördan skulle vara aningen mindre än den var. En liten misskalkyl från min
sida. Det finns ingen chans att jag skulle ha
hunnit med både arbetet och studierna. I
denna stund behövde jag inte arbetet. Gud
förser oss med det vi behöver!
Nu finner jag mig som ordförande i Studentmissionens styrelse i Åbo och får konstatera att Guds vägar äro outgrundliga. Jag
hoppas på, och ber, att Gud skall använda
mig i styrelsen. Jag ser med spänning och
iver fram emot att få jobba i styrelsen. Till
sist några välvalda ord på kokkoladialekt:
’’He vaal bra deheer!’’

”BE OCH ARBETA”
- 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 för övernattning och
frukost 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.

Med önskan om ett välsignat år 2018,
Benjamin Häggblom, ordförande

På bilden av styrelsen finner vi från vänster följande personer:
»» Informationsansvarig Herman Mård,
teologi
»» Vice-ordförande Alice Brandt, logopedi
»» Ordförande Benjamin Häggblom,
teologi
»» Kassör Linnéa Nygård, socionom
»» Sekreterare Iréne Jern, farmaci
»» Evenemangsansvarig Karolina Wallin,
franska språket och litteraturen
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CO FFE & CA KE
– VAD ÄR DET?
När man kommer in till Betlehemskyrkan
som ligger på livliga Tavastgatan, möts man
av kaffedoften, värmen och sorlet av tiotals
människor som sitter i matsalen och diskuterar. Studentmissionen i Åbo har under
flera år, i stort sett varje fredag, arrangerat
något som kallas Coffee&Cake, en samling
som fungerar som ett café. Coffee&Cake
har öppet från kl. 15-18. Dit kan man komma för att ta en kopp kaffe, eventuellt äta
något gott som en fellow studentmissionare

Pågående aktiviteter:
»» Onsdagar kl 20:30-22:00 Innebandy i St. Olofsskolan, Klostergatan 11
»» Fredagar Coffee & Cake kl. 15:00-18:00 i Betlehemskyrkan, Tavastgatan 4
»» 6.3 Möteskväll med Tua & Torsten Sandell i Evankeliumintalo, Lilla Tavastgatan 16.
Tvåspråkigt! Seniorer är också välkomna!

har bakat, och för detta betala en liten slant.
Caféet fungerar på frivillig basis och varje
vecka är det någon som ställer upp med
bakverk, jobbar i köket och någon som fungerar som nyckelperson. Nyckelpersonen
har huvudansvaret och är den som låser
efter alla.
Studentmissionen i Åbo har en vision om
att Coffee&Cake skulle vara en lågtröskelverksamhet dit alla kan komma för att träffas. En vision om att Coffee&Cake skulle få

nå ut till studerande av alla slag och olika
nivåer av tro. Det fina med Coffee&Cake är
att man kan komma dit och prata om högt
och lågt, om studier eller sin tro. Coffee&Cake fungerar för många som en mötesplats och när caféet stänger, fortsätter ofta
cafébesökarna vidare tillsammans till andra
destinationer.
Alice Brandt, vice-ordförande
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STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

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

Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten
Studentarbete i Helsingfors			
Studentarbete i Jakobstad			
Studentarbete i Vasa			
Studentarbete i Åbo			
Veritas Forum-arbete på svenska		

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.

