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Att inspireras och njuta av
Guds skapelse
Naturen har alltid varit ett viktigt inslag i mitt liv, inte minst på grund av
min bakgrund inom scoutrörelsen.
För några år sedan blev naturen ett återkommande inslag också i Vasa Studentmission då vi ordnade en Ruskavandring. En ruskavandring är
inte bra bara för det själsliga utan också för det
fysiska. Det har konstaterats att efter bara 15
minuter i skogen sjunker både pulsen och
stressnivån.
En kortare eller längre vistelse i skogen kan också bidra till att man bättre ser skönheten i Guds
skapelse och samtidigt förstår bibelord på ett
djupare plan och förstår vad bibelordet kan betyda. Psalm 119:105 säger Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det är ett bibelord som de flesta känner till i någon mån. Om
man däremot vandrar i skogen bland rötter, stubbar och stenar en mörk kväll med ficklampan
som enda ljuskälla inser man att bibelordet kanske också betyder att man ska låta sig ledas av
Gud och lita på att Han som har skapat hela världen också ser hela bilden även om vi bara kan
se en liten del av den, eller i det här fallet, bara
en liten bit av stigen som ligger framför. Man
måste bara lita på att man är på väg åt rätt håll
och blir ledd av någon som vet bättre och ser
längre.
Under den senaste vandringen funderade vi på
vad man får och inte får göra då man går i en
nationalpark. En av de viktigaste sakerna att
komma ihåg är att man ska röra sig längs de
utmärkta stigarna eller spångarna. Ibland kan det
komma hinder på vägen, som fallna träd eller

träd som växer för nära stigen. I en nationalpark är det ingen som ifrågasätter att man inte
får röra sig bort från stigarna, men hur många
är det som ifrågasätter Jesu ord om den smala
vägen i Matt 7:14: Och den port är trång, och
den väg är smal som leder till livet, och det är
få som finner den? Om livet skulle vara som
vandringen i en nationalpark skulle många
finna livet, men i dagens samhälle är det många som vänder sig bort från Guds ord, bort från
Honom som är vägen, sanningen och livet.
Den som inte går genom den trånga porten
och följer den smala vägen lever inte enligt
Guds ord och i Hans ljus. Jesus är både porten
och ljuset, det enda sättet för oss att komma till
Gud är genom att följa den väg som Jesus
lyser upp och samtidigt ära Gud genom att
själv visa riktning för andra. I skrivande stund
är det min bön att du som läser detta ska kunna vara det ljus som behövs för att människor
som finns runtomkring dig ska ledas mot Gud.
Vi kan ära Gud genom att göra det Han vill att
vi ska göra.

Susanna Hietanen
Ordf för VSM, förbundsstyrelsemedlem
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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 handleder och
uppmuntrar till att växa som
Jesu efterföljare och att leva
ett missionerande liv.

Bli vår studentarbetare
i Helsingfors!

Hösten i HSSM har börjat bra:

Måndagssamlingar och chill
Hösten i Helsingfors Svenska Studentmission har
börjat i bekanta tecken: Måndagssamlingar
varannan vecka vid Cor-huset i Arabia, smågruppsträffar hemma hos medlemmar och en så
kallad chillkväll nu som då.
Trots att studentarbetaren byttes ut i början av terminen fortsätter arbetet som vanligt.
Måndagssamlingarna, som ordnas varannan vecka, har ca
25 besökare varje gång. Kvällarna innehåller lovsång, undervisning och kvällste. Höstens datum finns redan på hemsidan
och evenemang kommer alltid upp på Helsingfors Studentmissions Facebook-sida.
HSSM har fem smågrupper, fyra för tjejer och en för killar,
som har ca 30 deltagare sammanlagt. Dessa ordnas för att
varje medlem, speciellt de som nyss flyttat till Helsingfors
eller som är nya i Studentmissionen, skall ha en möjlighet till
djupare, mer personlig kontakt till andra medlemmar.
Chillkvällarna och Social Sports är den program dit HSSM
hoppas att medlemmarna kan bjuda med sina studiekompisar, oavsett världsåskådning eller bakgrund. Båda teamen
varierar programmet: Chillkvällarna har haft både brädspelskvällar och bastukvällar och Social Sports har bland annat
spelat ishockey och innebandy, samt besökt äventyrsbana,
trampolinpark och klätterväggar. Evenemangen har ungefär
15 deltagare varje gång. Teamet som i våras tog hand om
Social Sports, dvs. våra sportevenemang, kommer att komma igång med höstens träffar snart.
Anna Sundman
inhoppande studentarbetare under höstterminen

Finlands evangelisk-lutherska Student
och Skolungdomsmission (FSSM) söker studentarbetare till Helsingfors.
Anställningen är i kraft tillsvidare från
och med 1.1.2019 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är
20 %.
Till arbetet hör att planera, utveckla och
förverkliga FSSMs studentarbete.
Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående högskolestudier. Vi värdesätter en vision för evangelisation, god samarbetsförmåga, erfarenhet av församlingsverksamhet,
initiativrikedom, organisationsförmåga
och förmåga till självständigt arbete.
Kännedom om Helsingfors svenska
studentmission är en fördel. Arbetet
görs i linje med FSSMs lärogrund, vision, värderingar, strategi och verksamhetsplan.
En fritt formulerad ansökan tillsammans
med CV och kontaktuppgifter till referenspersoner bör sändas senast
28.10.2018 till studentmissionen@ studentmissionen.fi eller adressen FSSM/
sv verks, Tavastvägen 155 A 9, 00560
Helsingfors. I ansökan bör ingå en kort
text om ”Min vision för arbetet”. På kuvertet eller som rubrik bör du skriva
”Helsingfors”. Mera information fås av
Lilian Lindén, 050-526 5318, ledande
studentarbetare för svenska verksamheten.

Bli vår studentrepresentant till World
Assembly 2019 i
Sydafrika – sök nu!

Vasa har kommit i gång:

Samlingar varje vecka
I Vasa har det varit relativt lätt att komma igång,
berättar Karl Granberg, då det fanns ett gäng där
som kunde hjälpa igång arbetet. Ungefär som
moderplantan det varit tal om, som man sedan
småningom kan börja kapa skott av.
VSM deltog i gulnäbbsakademin i september och bjöd in till
en lågtröskelsamling samma kväll, den fick 6 deltagare. Och
så har vi haft samling igen i Vasa, med 10 pers på plats. Vi
hade lite sång, och bibelstudium, och hann lite prata om vad
Studmiss kunde vara. Bl.a. nämndes regelbunden samling,
lågtröskelsamlingar, och enskilda happenings för att locka
med folk.
Samlingar kommer att hållas på Cross varje måndagkväll,
med bibelstudium som en röd tråd som ger innehåll. Vi håller
på att kolla på Bergspredikan tillsammans, som svarar på
frågan ”Hur kan man vara ljus och salt i studievärlden?”
Och så ber vi och lovsjunger varje gång, äter och har det
skoj. Förra samlingen körde vi lovsångsband med de som
råkade komma, som var musikaliska allihop. Så då har vi ett
sånt också. :)
En gång for vi på efterfest till en som varit med veckan innan,
som hade födelsedagskalas, där det var mest SLEFs gäng
med.
Och så gick ju Ruskavandringen av stapeln i Seitseminen
nationalpark i slutet av september. Det verkar folk ha tyckt
om, 11 personer deltog.
Karl Granberg
Studentarbetare i Vasa

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 och får då resan betald till
största delen.
Studentmissionens paraplyorganisation
International Fellowship of Evangelical
Students (IFES) ordnar en världskongress som samlar studerande och medarbetare samt förtroendevalda. Nästa
kongress hålls 3-11.7.2019 i Bela Bela,
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 till att umgås och få nya vänner från hela världen.
Nu kan du ansöka om att bli studeranderepresentant för Studentmissionen
på kongressen! Största delen av resekostnaderna blir då sponsrade i utbyte mot att du är beredd att berätta om
Studentmissionen på konferensen och
om resan i lokalföreningarna efteråt.
Sista ansökningsdag 2.11.2018.
För mer info om hur ansökan går till,
se: https://studentmissionen.fi/
verksamhet/aktuelt/world-assembly2019-i-bela-bela-sydafrika-blistudentmissionens-representant-sok.

Tacka och be med oss!
•

•

•
•

•

Tack att verksamheten i Vasa har kommit igång! Tack att det finns ett litet gäng
studerande där som kommer att träffas
en gång i veckan från och med nu! Be
för dem, att de skulle få växa i tron och
se många goda ting hända i sina liv och
i gemenskapen!
Tack att Anna Sundman kunde hoppa in
som studentarbetare i Helsingfors under
hösten! Be att vi ska hitta en bra efterträdare till henne från och med nästa år,
någon som kunde stanna lite längre!
Tack för alla team som drar olika
verksamhetsformer i Helsingfors!
Tack för alla nya studerande som kommit med i våra gemenskaper i höst! Be
att de som redan är med frimodigt skulle
bjuda med sina vänner och bekanta!
Be för Veritas Forumet som kommer att
hållas i Åbo fredagen 9.11 kl 16! Be för
talarna och teamet som ordnar det!

Veritas Forum i Åbo 9.11!
En ateist och en kristen diskuterar. Den ene undrar
varför de kristna måste blanda ihop vetenskap och tro,
de hör väl till skilda sfärer? Den andre vill visa att Jesus är relevant för allt i livet, också för vetenskapen
idag. Båda är övertygade om sin sak, men har de något gemensamt?

Vetenskapen och Jesus - går de ihop?
Välkommen på Veritas Forum, fredagen 9.11 kl 1617.30 i Lindmans auditoium på Gadolinia i Akademikvarteren i Åbo, Porthansgatan 3-5.
Forumet streamas också till Evangeliska Centret i
Vasa, Strandgatan 2. Kom med, och tipsa din kompis!
Tid för fri diskussion, samt frågor från publiken.

Inkomsten för de tre senaste
månaderna har ökat något
jämfört med våren. De första
sex månaderna var medeltalet (exklusive stiftskollekt
och VF Global) 2 330 €, och
sammanlagt hittills 2 510 €.
Målet för arbetsområdena är
2 680 € per månad i år och 2
950 € nästa år. Be att våra
inkomster skulle öka så att vi
kan öka anställningsprocenten för Jakobstad och Veritas Forum från 10% till 20%.

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Referensnummer för sv verksamheten: 9108
Helsingfors: 9108 15
Jakobstad: 9108 57
Vasa: 9108 31
Åbo: 9108 28
Veritas Forum svenska: 9399
För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss

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 informationsoch publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan
också användas för ungdomars personliga coaching samt
till att rusta upp föreningens utrymmen.

