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Efter bönekampanjen som vi höll inför påsken i år, har vi nu orsak att tacka för flera
saker:

Bönesvar!
Vårt största böneämne var att få en ny studentarbetare, först och främst till
Vasa, men också till Jakobstad. Efter att föreningarna gått på sparlåga under
fjolåret så har det varit svårt att rekrytera nya, både till verksamheten, men
också till jobben. Några intresserade har vi varit i kontakt med, men det har av
olika orsaker inte löst sig ändå. Tills Gud bestämde sig för att skicka en kandidat längre ifrån.

Ny studentarbetare till Vasa och Jakobstad!
Nu kan vi med glädje presentera Karl Granberg som vår nye studentarbetare i
Österbotten. Karl har studerat teologi vid Åbo Akademi i Finland, men han har
växt upp i och bott största delen av sitt liv i Hongkong där hans föräldrar Håkan
och Judy Granberg verkat som missionärer för Finska Missionssällskapet. I
Hongkong har han ansvarat för ungdomsarbetet i en församling, men på senare tid jobbat som coach för ungdomar för en kristen organisation.
I sommar flyttar Karl med sin fru
Susan och två döttrar till Vasatrakten. Han kommer att jobba
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som sjukhussjälavårdare i Vasa under sommaren, men börjar
jobba för oss den 15.8.
Utmaningen för oss är nu att stöda Karl på bästa sätt. Både
att hjälpa honom att komma in i arbetet, men också att han
och familjen skulle känna sig välkomna till Finland. Be för
detta! Eftersom situationen i både Vasa och Jakobstad är den
att föreningarnas verksamhet legat nere, har han mycket att
ta itu med. När Karl fick frågan hur han ska göra nu när han
hamnar att börja ”från noll”, svarade han såhär:

Karl Granberg har senast jobbat på Empower
Asia i Hongkong. Nu blir han vår nye studentarbetare i Vasa och Jakobstad.

”Jag gillar entreprenörskap, och har de senaste åren varit
involverad i flera nya projekt. Jag hjälpte till med en nyplanterad församling i Hongkong, och skrev min avhandling om
den. Jag har dragit en del mindre verksamhet, t.ex. startat en
utåtriktad verksamhetsgrupp här i Hongkong för universitetsstuderande, och hjälpt till att leda en ungdomsverksamhet från så gott som noll.

Fast egentligen börjar man aldrig från noll. När Gud kallar, kallar Han i regel också andra som kommer att
forma teamet, fast det gäller ju, om man drar projektet, att hitta vem annan som borde aktiveras.”
Vi behöver be att Karl ska hitta nya studerande som vill hjälpa till i arbetet! Sen har vi också den utmaningen
att få upp understödet så att Karl skulle kunna leva på sitt arbete och försörja sin familj. För vår del siktar vi
på att få upp understödet så att Karl ska kunna jobba för Studentmissionen på 40 % i Vasa och 20 % i Jakobstad. För tillfället har vi bara råd med hälften av detta. Be om trogna understöjare för arbetet!
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Åbo och Helsingfors
Andra bönesvar vi fått är att arbetet i Åbo har gått framåt under våren. Läs mer i artikeln på annan plats!
De har en aktiv styrelse som vill prova på nya saker och ordnar olika slags samlingar en gång i månaden.
Tacka Gud för detta, och be att ansvarstagarna ska få vila under sommarmånaderna och kunna återvända
med ny kraft och inspiration till hösten!
Operation Oscar gick också mycket bra under början av året, och tack vare inbesparingar på andra håll
hoppas vi kunna anställa Oscar på 40% till hösten. Vårt långsiktiga mål är att kunna anställa alla studentarbetare på de större orterna på 40 %, och till Jakobstad och för Veritas Forum på 20%. Be att detta skulle
bli möjligt!
Planeringen av Veritas Forum är på gång inför hösten, så det får ni gärna fortsätta att be för!
Lilian Lindén,
ledare för svenska verksamheten

Nyheter från Åbo : Samlingar en
gång i månaden!
Sommaren är här och det har blivit dags att
summera läsåret som har gått och knyta
ihop säcken. Tiden har gått väldigt fort och
det har hänt massor under båda terminerna.
Nytt för den här vårterminen var kvällarna
med Studmiss. Tanken var att vi skulle ha
kvällar med både andligt innehåll och socialt umgänge en gång i månaden. Vi tänkte
också att vi kunde variera veckodag så att vi
inte skulle ta bort en veckodag från stu-

Förutom samlingar en gång i månaden hann Åbo Studentmission
också med en sitz med temat Mexiko under våren.
Foto: Robert Ojala.

derandenas redan fullspäckade schema. Satsningen lyckades och vi hade kvällar från januari till majmånad.
Själv tyckte jag väldigt mycket om när Tua och Torsten Sandell berättade om sina erfarenheter från Istanbul.
Både ämnet och staden är väldigt intressanta. Det skulle vara väldigt intressant att besöka staden någon gång i framtiden.

Under våren ordnades det även en Mexiko-sitz av Studentmissionen. Festen ägde rum i Trädis. Alla klädde
upp sig till festen. Själv valde jag att klä mig som bad hombre, men det var andra som hade satsat mer på
klädseln. Det bjöds på mexikansk mat och olika aktiviteter som anknöt till Mexiko ordnades. Temat och festen var väldigt lyckad och vi får se vad det blir för tema nästa gång. Man kan föreslå teman om man vill.
Åbo fick en ny styrelse från årsskiftet och teologen Benjamin Häggblom valdes till ordförande. Han hade lovat innan höstmötet att skaffa en extra innebandymålvaktsutrustning ifall han valdes, och han uppfyllde
löftet ganska snabbt. Utrustningen var väldigt uppskattad, eftersom vi kunde få två målvakter till innebandyn
som vi hade på onsdagskvällarna. Det bidrog både till att vi kunde ha två extra spelare på plan samtidigt och
att spelet flöt på mycket bättre. Innebandyspelarna tyckte att det var roligare att göra mål när båda lagen
hade målvakter.
Utöver innebandyn hade vi Coffee and Cake på fredagar i Betlehemskyrkan. För en billig peng kunde studeranden få både kaffe och bakverk samtidigt som de kunde umgås med andra studeranden. Vi spelade sällskapsspel och diskuterade. Jag tyckte väldigt mycket om spelet Seven Wonders. Jag är både intresserad av
strategispel och antikens värld, och spelet kombinerade dem båda två. Studeranden önskade att vi skaffar
fler sällskapsspel till hösten och styrelsen beslöt enhälligt att uppfylla deras önskan.
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Sommaren är här och de flesta studerandena har åkt bort från Åbo. Hoppas alla innebandyspelarna har satt
igång med sin preseason-träning så att de är i form nästa höst och att alla får ett bra sommarlov så att de är
avslappnade när de börjar igen med sina studier på hösten.
Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära
vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen är alltid gröna. Det
ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt. (Jer. 17:8-9)
Jag önskar er en riktig god sommar!
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo

Trevligt på Gemenskapshelgen i Larsmo
Vi hade trevliga träffar i samband med Gemenskapshelgen på Inremissionshemmet i Larsmo och
på vängudstjänst med Larsmo församling i början
av maj. På lördagen var ca 20 vuxna och tio barn
med, och på söndagen ca 20 vuxna, båda gångerna helt olika typer.
I gudstjänsten och på lunchen deltog ca 100-150
personer, och vår studentarbetare Robert Ojala
höll en bra predikan. Ett av de mest utmanande
inslagen tekniskt sett på träffen efter lunchen var
att få kontakt till Hongkong, därifrån vår nye medarbetare Karl Granberg kommer. Karl kommer
att börja jobba i både Vasa och Jakobstad till hösten.

Feedback på Veritas Forumet i Vasa
Av de tretton icke-kristna som svarade på enkäten gav tio stycken en 4 eller 5 på en skala från 15 som kommentar till påståendet ”Jag skulle rekommendera ett motsvarande evenemang för en
vän”. Det är höga siffror.
Som svar på frågan ”Varför?” svarade de bla
såhär:
- Intressant ämne, man kan alltid diskutera fast
man inte kommer till någon lösning. Viktigt att se
båda ”sidor” och acceptera varandra.
- Man upplever inte som icke-troende att någon
kommer att försöka omvända en, man får själv
begrunda argumenten.
- Alltid bra med diskussion.
- Tankeväckande, intressant, utvecklande.
- Alla intressanta debatter är värda att höra.
- Vidga kunskap, viktiga frågor behandlades, vidga perspektiv.

I samband med Studentmissionens Gemenskapshelg 5-6 maj firade vi gudstjänst med Larsmo församling. I gudstjänsten i Larsmo
kyrka deltog ca 100-150 personer

Lyssna på Veritas Forum inspelningar på Youtube
Veritas Forumet från Vasa i höstas finns uppladdat på
Youtube, dvs det där Marcus Rosenlund och Mats Selander diskuterar "Ateist eller kristen - vad är förnuftigast?" Där finns också flera andra forum, både på finska, svenska och engelska, och bla ett forum på svenska
från några år tillbaka med Stefan Gustavsson och Henrik Sawela om etik.
Lyssna på dem på VeritasForumFinland kanalen på Youtube och bli prenumerant, så får du meddelande när
nya forum laddas upp.
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Tacka och be för!
Två veckor inför påsk bad vi för Studentmissionen och såna ämnen som var relevanta
för oss. Nu har vi orsak att tacka bl.a. för dethär:
•

att Operation Oscar gick så bra under början av året. Be att vi skulle kunna anställa
Oscar Sundman i Helsingfors på 40% så fort som möjligt
• att vi fått en anställd till Vasa och Jakobstad till hösten, Karl Granberg! Be att han
skulle hitta nya, ivriga studerande att jobba med.
• att arbetet i Åbo har gått framåt så att de nu ordnar en samling i månaden utöver
innebandyn och Coffee and Cake. Fortsätt att be för Robert Ojala och styrelsen!

Ifjol hade vi mindre inkomster än vanligt, och klarade oss nära en nollbudget bara för att vi inte hade några anställda i Vasa eller Jakobstad under hela året. Be att våra inkomster igen skulle öka så att vi kan avlöna våra medarbetare och öka procenten på de orter där det behövs så att arbetet kan gå framåt.

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93
(BIC DABAFIHH)

För mer info:
www.studentmissionen.fi/stod-oss
Insamlingstillstånd POL-2014-13477 för
tiden 17.3.2015-31.12.2019.
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