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Klipp ur Jonatans
stödringsbrev:

”Herren är min Herde,
mig skall intet fattas”
Sedan början av år 2019 jobbar jag
för Hssm. Min uppgift är att coacha
och leda Hssm:s styrelse till att organisera verksamhet för våra aktiva
medlemmar, men också att leda in

På bilden från vänster Jonatan Gauffin tillsammans
med några studerande på Arcada . De bjuder på
kaffe och berättar om Studentmissionens verksamhet. Vid detta tillfälle fick de också sju nya medlemmar i föreningen!

nya studerande med olika bakgrund
med i vår verksamhet. Att nå nya är
Hssm:s egentliga vision, dvs att göra

Helsingfors Studentmission. Be om

Kristus känd bland de studerande.

Herrens välsignelse över dessa år.

Konkret sitter jag med på styrel-

Förutom bön behöver arbetet i

sens möten och bidrar med idéer och

Hssm ekonomiskt stöd. Studerande

inspiration. Jag deltar i teamet som

lever ofta med liten budget och kan

planerar våra samlingar, och jag är

inte förväntas kunna anställa en stu-

med och organiserar dem. Jag

dentarbetare. Rent konkret behövs

coachar alla ansvarspersoner i deras

600€/mån för att täcka mina lönekost-

uppgifter i Hssm och jag tar ett spe-

nader. För tillfället ges i medeltal

ciellt ansvar för vårt utåtriktade arbete.

400€/mån för Hssm:s arbete. Vi är

Nu då jag inleder min tredje må-

alltså en god bit på vägen, men det

nad i tjänst i Helsingfors har det klar-

skulle behövas ytterligare runt 200€/

nat för mig att mitt mandat löper på tre

mån för att fullt ut täcka kostnaderna.

år. Det är den utstakade tid jag upplever att Herren avsett att jag skall tjäna
i uppgiften som studentarbetare för

Jonatan Gauffin
Studentarbetare i Helsingfors

Finlands Ev.-Luth. Student–
och Skolungdomsmission
fornamn.efternamn
@studentmissionen.fi
www.studentmissionen.fi
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.

Veritas Forum
vill väcka diskussion
om livets stora frågor

Miikka Niiranen modererade debatten i Helsingfors.

Hur gick Veritas Forum
turnén med Peter Payne?
Veritas Forum arrangerar föreläsningar och samtal på
campus i Svenskfinlands större studiestäder. Meningen är att lyfta blicken från vardagsstudierna till de
större frågorna i livet i en öppen dialog mellan olika
samtalspartners.
I år fick Veritas Forum Svenskfinland besök av Peter
Payne från USA. Payne är fil.dr från Claremont University, och har forskat i Design-argumentet.
Debatterna var välbesökta, med ca 30-40 deltagare
på varje. I Åbo hade tio av de som lämnade in feedback-lappar kryssat i att de var ateister eller agnostiker. Efter alla debatter blev många kvar och minglade
och diskuterade med talarna och med varandra.
I Vasa kom tjugo personer på efterträffen, och trots
att debatten började redan kl fem på eftermiddagen
var folk kvar vid tiotiden och diskuterade ännu ivrigt.
Speciellt glädjande var detta eftersom Vasa Studentmission ännu är i en uppstartfas.
I Åbo diskuterade Peter Payne med Torbjörn Björkman, docent i fysik vid Åbo Akademi, om temat "The
Origin of the Universe - What is God´s Place?" I
Helsingfors var Robert Brotherus debattpartner. Brotherus är licentiat i fysikalisk kemi, och temat var
"Science and Christianity: Worldviews in Conflict?"
I Jakobstad och Vasa ställde Henrik Sawela upp. Han
är fritänkare och debatterar gärna för en ateistisk
världsbild. Hans teman var ”Atheism vs. Christianity:
Where Does the Evidence Point?” i Jakobstad, och
”The Problem of Pain – Is it Better or Worse with
God?” i Vasa.
Lilian Lindén,
koordinator för Veritas Forum Svenskfinland

Kolla in Veritas Forum
filmerna på YouTube!
Kolla in Veritas Forums sida på facebook, där filmerna från forumen laddas
upp efterhand. Gilla sidan och bjud
med alla du känner som kunde ha intresse av Veritas forumen: https://
www.facebook.com/
VeritasForumSvenskfinland/
Filmerna laddas också upp på Veritas
Forums kanal på YouTube. Kolla in den
på namnet VeritasForumFinland!

Ditt stöd behövs
Veritas Forum har en egen stödring för
det svenska arbetet. För tillfället räcker
det stödet till en 10% arbetsinsats, men
vi hoppas att stödet ska öka så att vi
kunde anställa en koordinator på 20%.
Målet är att få in 300 e i månaden för
det. I början av året fick vi in 190 € i
månaden, tack till er som bidrar!

Dessutom kräver förstås en sån här
turné med en talare utifrån en del resurser. Peter Payne och hans fru Janet
flög på egen bekostnad till Finland,
men i Finland stod vi för deras kostnader. Sammanlagt blev kostnaderna
denhär gången 2550 e för hela turnén.
Där ingår resor och mat för talarna,
samt hyror för auditorier på några studieställen.
Om du vill stöda arbetet, använd kontonr: FI 6680 0007 1022 9793, och
refnr 9399 för Veritas Forum på svenska.

Lyckad fest i Vasa
för ca 30
stödmedlemmar!

Stefan Gustavsson på Mission Week i höst:

Gud, Jesus och jag teman
Ett nytt och lyckat koncept är Mission Week. Idén
kommer från Storbritannien, men vi vill nu testa
konceptet i Åbo på svenska för första gången.

Träffen för stödmedlemmar i Vasa
lockade ut ganska mycket folk, över

Dagsprogrammet ser ut på det sättet, att man först under
dagen möter studeranden på campusområdet, talar med dem
och bjuder med dem till kvällssamlingen.
På kvällssamlingen finns en god kristen talare som svarar på
studerandenas frågor gällande den kristna tron. Det är viktigt
att ta in erfarna talare för att kunna interagera med studerandena på bästa sätt. Den här gången har vi bjudit in Stefan
Gustavsson från Sverige som huvudtalare, och han har lovat
ställa upp.

hälften från finskt håll. Efter en rejäl
middag fick vi höra initiativtagaren
Timo Holmlund berätta hur han
kommit till tro via boxmissionen i
Helsingfors under sin studietid.
Sen berättade Karl Granberg om
arbetet i Vasa och utmaningarna

Vi har slagit fast datumet för Mission Week i Åbo och det är
tänkt att den ska äga rum 12–14 november. Tisdagens tema
på kvällssamlingen blir antagligen ”What About God? Does
He Exist?” På onsdagen talar Gustavsson om Jesus Kristus
ur ett historiskt perspektiv och rubriken blir något i stil med:
”What About Jesus? Who Was He?” Torsdagens tema är hur
vi idag kan leva som kristna i kraft av den Helige Ande. Temat kommer att vara ungefär: ”What About Me? On Becoming a Christian and the Difference It Could Make”

där. Generalsekreterare Jussi Miet-

På onsdag eftermiddag har vi tänkt att ordna en Veritas Forum föreläsning om Jesus som historisk person eller om
evangeliernas trovärdighet. I bästa fall diskuterar Stefan Gustavsson med en sekulär motpart.

med.

Om du vill stöda Mission Week-projektet, använd kontonr: FI
6680 0007 1022 9793, och ef nr 9030!

fortsättning av något slag. Om du

Robert Ojala

julia@jarvelainen.fi!

Studentarbetare i Åbo

tinen undervisade om vikten av bön,

och vi fick alla be för Karl och arbetet i Vasa.
Under kaffet satt vi i smågrupper
och idéerade om verksamheten och
vad stödmedlemmar kan hjälpa till

Arrangörerna var mycket nöjda med
uppslutningen och hoppas på en
vill vara med i planeringen, maila

Tacka och be med oss!
•

•

•

•

Tack för att Veritas Forumen med
Peter Payne lockade många ickekristna! Be att Herren inte skulle låta
dem vara ifred utan kalla dem till sig!
Tack att festen i Vasa blev fin och att
många ville delta! Be att en grupp
med aktiva stödmedlemmar skulle
bildas där!
Tack för möjligheten att ordna Mission Week i Åbo! Be att allt det praktiska skulle ordna sig, och att tillräckliga ekonomiska medel skulle
komma in för att kunna arrangera ett
högklasigt event!
Be att vi skulle få de resurser som
behövs för att göra ett gott arbete!

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/stodoss

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth.
Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.201531.12.2019. 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.

