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M
”… M EN JA G SK AL L LE DA DE

DÄR DE GÅR BEDJA NDE FRAM”
Dagens samhälle är starkt influerat av självförverkligande och prestationskrav. Man skall hitta sin egen väg, göra karriär. Man ska hitta sätt på vilka
man skall förverkliga sina egna drömmar och visioner. Kraven väller fram
över individen i samhället just nu.

J

ag tror att vi som Jesu efterföljare kan visa
exempel på ett annat sätt att leva.
”Gråtande skall de komma, men jag skall
leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra
dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte
skall stappla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son.”
Gud ger ett löfte i Jeremia 31:9 att han skall
leda oss när vi går bedjande fram. Det enda som
Gud uppmanar oss att göra här är alltså att be
medan vi går framåt i livet så kommer han att leda
oss rätt. Det är inte fel att ha drömmar, visioner för
livet. Tvärtom, Gud har satt ner fantastiska gåvor
och tankar i oss alla och han vill leda oss rätt. Viktigaste är dock att fråga; vad kan du göra genom
mig Gud? Istället för att tänka; vad kan jag åstadkomma själv?
Studerandearbetet är utmanande i den mån att
vi har våra studerande endast för kort tid. Hur vi
lägger upp vår verksamhet för att de skall kunna växa i tron på Jesus Kristus under den tiden är
kanske vår största och viktigaste fråga.
Verksamhet kan lätt bli traditionsbundet och
t.o.m. prestation. Vi har i Helsingfors funderat mycket under åren vilka delar av vår verksamhet som
bär frukt och vilka som inte gör det. Det har varit
en värdefull men också smärtsam process som
våra styrelser genom åren fått ta del av. Somliga
evenemang och sätt att göra saker på har vi fått
lägga ner och Gud har hittills hjälpt oss att hitta
nya sätt i stället, att bygga gemenskap och dela
evangelium till vår nästa. Vi har fått lita på att Gud
är trofast i sina löften och att när vi vågar visa oss
svaga och be om hjälp så har Gud gjort något

fantastiskt av situationen.
Bönens kraft är stor, och när vi är i ständig konkurrens med världen så blir vårt bönearbete allt
viktigare. Vi kan så lätt falla in i världens sätt att
tänka. Studentmissionens tema för detta år är ”Be
och arbeta”. Det viktigaste att märka i de orden
är att bönen kommer före arbetet. Vi måste
komma ihåg bönen, som Jesus säger i Joh.
16:24 ”Hittills har ni inte bett om något i
mitt namn. Bed och ni skall få, för att er
glädje skall bli fullkomlig”.
Jesus ger detta löfte till oss även idag.
Våga ta stegen framåt med Gud, våga
lita på att han leder när vi ber, våga lita
på att Han har sätt att nå studerande
också i denna tid. Det vi behöver göra
är att spendera tid med honom, lyssna
och be. Han ger svaren när tiden är rätt.
Oscar Sundman
studentarbetare
i Helsingfors

Studentmissionen i Helsingfors
Presentation av styrelsen för

Helsingfors svenska Studentmission:
Anna Sundman, ordförande, 22 år, studerar entreprenörskap och företagsledning på Hanken. Hemma från Karleby.
Miriam Sjöblom, viceordförande, 21 år, studerar Nordiska språk på Helsingfors Universitet. Hemma från Vörå.
Kajsa Svenfelt, sekreterare, 20 år, studerar tyska på Helsingfors Universitet. Hemma från Larsmo.
Hanna Nylund, 20 år, studerar till matematiklärare på Helsingfors Universitet. Hemma från Korsholm.
Hanna Saku, 20 år, studerar till hälsovårdare på Arcada. Hemma från Mariehamn.
Lina Snickars, 21 år, studerar medicin på Helsingfors Universitet. Hemma från Korsholm.
Joanna Kock, styrelsesuppleant, 19 år, studerar till socionom på Arcada. Hemma från Nykarleby.
HSSM har också en extern kassör för 2018:
Christian Nygård, 24 år, studerar redovisning på Hanken. Hemma från Karleby.

»» HSSM:s styrelse 2018 består av Joanna Kock, Hanna Nylund, Miriam Sjöblom, Anna
Sundman, Hanna Saku, Kajsa Svenfelt, och Lina Snickars.
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Kom med på Studentmissionens gemenskapshelg!
på Inremissionshemmet
i Larsmo lördag-söndag 5-6 maj 2018

K

om med på en avslappnande helg och ladda batterierna
med god mat, bra program och mycket gemenskap! Riktat
till studerande idag och gamyler från förr. Inremissionshemmet i Larsmo finns på Gertrudsvägen 4 i Eugmo.
Vi börjar kl 13 på lördag eftermiddag och håller på till ca 22.
Möjlighet till övernattning. Vängudstjänst på söndag kl 10 i Larsmo kyrka, med lunch efteråt kl 12 och program kl 13-14. Larsmo
kyrka finns på Fagernäsvägen 239 och församlingshemmet på Fagernäsvägen 235.
Barn är välkomna, lekutrymme finns för de minsta. Barnpassning och/eller -program ordnas vid behov, anmäl barnen ålder!
Bibelstudium för barn 6-12 år kl 15 på lördag, uteaktivitet 18.3020.30, samt söndagsskola på söndag kl 10 för 4-åringar och äldre.
Vi behöver ungefärliga anmälningar för matens, barnprogram-

mets och övernattningarnas skull. Anmäl dig senast onsdag 2 maj
kl 12 till studentmisssionen@studentmissionen.fi.
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. Man kan
också betala skilt för de olika måltiderna. Övernattning och frukost 30 e för vuxna, 25 e för studerande, 15 e för barn. (Obs, egna
lakan ska tas med!) Maxpris för en familj för övernattning och
frukost 90 e. Lunchen i församlingshemmet 10 e per person eller
25 e per familj.
Medverkande bla Anna Dahlbacka, Max-Olav Lassila, Jan
Nygård, Robert Ojala och Oscar Sundman. På lördag ansvarar
Annette och Robert Ståhl för musiken, och på söndag Lavi Öst.
Värdar för samlingarna: Carola Lassila, Elisabet Lindén och Lilian
Lindén.

Dagsprogram
Lördag 5 maj
13 Drop in, inkvartering.
13.30 Bönesvar på missionsfältet, med Anna Dahlbacka.
- Barnpassning för 3-6-åringar i lekrummet.
14.30 Kaffepaus
15 ”När ni kommer samman”. Bibelstudium med Jan Nygård. Lyssnande bön i smågrupper. Bönestationer längs väggarna.
- Barnbibelstudium med Anna Dahlbacka för 6-12 åringar.
- Barnprogram för 3-5-åringar i lekrummet.
17 Mat och uteaktivitet.
- Carola Lassila guidar längs en vacker vandringsled.
- Volleyboll utomhus.
18.30-20.30. Uteaktivitet för barnen om vädret tillåter.
18.30 Kvällssamling: ”Vad har Gud att säga åt Studentmissionen idag?”,
med bla Oscar Sundman. Ordet fritt. Alla har vi något att bidra med,

ett uppmuntrande ord, en bön, en sång eller ett tips från förr.
21 Kvällsté
21.45 Aftonandakt, med Robert Ojala.
Söndag 6 maj
8-9.30 Frukost på Inremissionshemmet för dem som sovit över.
10 Vängudstjänst tillsammans med Larsmo församling. Robert
Ojala predikar, Max-Olav Lassila är liturg, Lavi Öst bidrar med musikprogram. Barnhörna under lektarn i kyrkan.
- Söndagsskola i församlingshemmet för 4 åringar och uppåt, i två
grupper.
12 Lunch i församlingshemmet.
13-14 ”Senaste nytt från Studentmissionen” Program i församlingshemmet med medarbetare och studerande. Lavi Öst kompar
några sånger. Lekrum för barn.
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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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9108 15
9108 57
9108 31
9108 28
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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.

