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VAD FINNS
STUDENTMISSIONEN TILL FÖR?
Och vad ska en studentarbetare riktigt jobba för? Vad är målet
man vill uppnå med verksamheten? Dethär är frågor jag funderat
mycket på det senaste året, i och med att vi har rekryterat flera nya
medarbetare och de behöver handledning om vad de ska satsa på.

Å

ena sidan kan det verka självklart. Vi heter Studentmissionen och vi finns till för mission bland studerande.
Sen går verksamheten ibland i stå, vi blir utan medarbetare och ingenting händer. Vad ska man börja med då, när
man startar upp verksamheten på nytt? Vad kan man riktigt
vänta sig av en studentarbetare, när situationerna ser så
olika ut på olika orter?

Nästa nivå, vad är det?

För att få bukt med utmaningen, och någon slags ordning

på det hela, åtminstone på tankeplanet, så kom jag på vad som kan
tyckas som en enkel lösning. Studentarbetarens uppgift är att ta
studentföreningen till ”nästa nivå”.
Men vad är då nästa nivå? Det beror förstås på var föreningen befinner sig för tillfället. Med risk för att förenkla för mycket har jag gjort ett
schema med fyra nivåer, där tvåan är den ”mest normala” och trean är
den mest eftersträvansvärda, medan fyran, i mitt tycke, är ett tecken på
överflöd, och kanske t.o.m. en felsatsning ifall tvåan och trean haltar.
Ettan består av basgrejer, och i en kristen förening är det att man
samlar ett ledarteam som kommer samman och ber. Man kan läsa Bibeln tillsammans, och fundera på sin situation, och visionera för framti-

Sociala evenemang är viktiga
i studentarbetet, och ett dukat
bord är alltid välkomnande.
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den. Och sen börjar man på med något.
Tvåan består i att man ordnar samlingar av
något slag. Man läser Bibeln tillsammans, man
får undervisning, man funderar på Studentmissionens uppgift och visionerar för framtiden.
Samma som i ettan, alltså, men offentligt,
dvs så att vem som helst är välkommen,
inte bara ett utvalt team. Man börjar mobilisera, och bygga inåt, och plantera visionen, för att småningom blomma ut i en
massa olika slags verksamhetsformer som
medlemmarna själva vill ordna. Vi kan ordna vad som helst, från samlingar till fester
och sportkvällar, cellgrupper och chill, och
det är relativt lätt att få redan aktiva kristna
med, och det är minsann ett tackämne,
för det är ingen självklarhet att det finns
en kultur där det är lätt att lära känna nya
mänskor och ha roligt och bli uppbyggd.
På dethär sättet kan föreningen växa, och
locka till sig nya. Men här är studentarbetarens roll extra viktig. För att nå till nästa nivå
måste studentarbetaren hitta några som är
intresserade av att nå helt nya, på ett eller
annat sätt.

Att nå nya är vår
specialuppgift

Be att utåtriktade
team skulle få bildas
på alla orter!

Tredje nivån är alltså att
nå nya. Hur det går till
spelar inte så stor roll, bara
det finns ett team som är inriktat på detta och själva ideerar och
förverkligar sin vision. Det kan handla
om kaffebjudningar, att pumpa cykelringar
eller dela ut lappar om något event, att
ordna en världsåskådningsundersökning,
personlighetstest eller annars bara göra en
gallup om vad som helst som innebär att
man också själv berättar vad man tänker
eller tror, dvs ett utbyte av något slag. Eller
att ha ett virtuellt lyckohjul på Gulnäbbsintagningen där det finns tid att berätta vad
Studentmissionen sysslar med, som man
gjorde i Åbo nu i höst. Låt kreativiteten
flöda!
Om man vill göra en större satsning kan man
ordna ett Veritas Forum eller t.o.m. en Mission
week, och de ingår också i vår allmänna verksamhetsplan, även om det inte finns skilda
team på någon ort just nu som skulle ideera

och förverkliga de här,
utan det är styrelserna
som får dra det tyngsta
lasset. Be att utåtriktade
team skulle få bildas på alla
orter!
Sen finns det också annat
man kan satsa på, som internationella
kontakter, dvs att besöka en studentförening
utomlands, att delta i internationella konferenser via IFES, vår paraplyorganisation, eller
att nå internationella studerande i Finland.
Allt dethär kan räknas till den tredje nivån.

Sociala evenemang

Den fjärde nivån kallar jag för sociala evenemang. Dem fastnar vi kanske lätt i som
kristna, för att vi har så trevligt själva. Och
så länge vi bjuder nya med funkar de. Men
när alla som är med är redan kristna, borde
vi satsa vår tid och energi på nåt annat.
Som det nu är finns Jakobstad på basnivån,
Vasa har just kommit upp till den andra nivån
och börjat med samlingar, medan både Åbo
och Helsingfors har aktiviteter på alla nivåer,
men inga team som skulle vara inriktade specifikt på den tredje, utåtriktade nivån. Be att
alla lokalföreningar skulle få växa i sin takt.
Lilian Lindén
ledare för svenska verksamheten

Medarbetarna Lilian Lindén,
Karl Granberg och Robert
Ojala på Studentmissionens
lägergård Enä-Seppä i Vichtis.
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HÖSTNYTT FRÅN ÅBO:

Welcome to Town
och innebandy!
Studentmissionens höst i Åbo inleddes i början av september med ett Welcome to Town -evenemang tillsammans med
Metsku. Evenemanget lyckades bra och det kom både nya
och gamla studerande till den. Under kvällen ordnades program där man fick veta saker och ting om Åbo som kan vara
nyttiga för studeranden, bland annat känner alla nu till Åbos
fulaste vägkorsning.
Sedan årets början har vi ordnat Studmisskvällar en gång i
månaden där vi haft inbjudna talare. Vi har försökt att variera
veckodag och lokal för kvällen för att så många som möjligt
ska ha möjlighet att besöka dem.
Coffee and Cake ordnas regelbundet på fredagar och i september hade vi bjudit in representanter från olika församlingar
och föreningar. Samtliga inbjudna kom med sin representant
och berättade om sin verksamhet.
Studentmissionen ordnar också innebandy på måndagar
och den har blivit en riktig succé. Flera gånger har vi haft över
30 personer som har kommit för att spela innebandy och ha
roligt. Ett böneämne är att vi skulle få en längre innebandytid.
Fredagen 19 oktober hölls föreningens höstmöte. Ett tackämne är att vi har både fått nya aktiva styrelsemedlemmar
och flera nya medlemmar under året. Åbo Studentmission har
växt till att bli den största studentföreningen inom Studentmissionen i hela Finland.
Robert Ojala,
studentarbetare i Åbo
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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.

