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Welcome to Town med
Åbo Studentmission!
Åbo Studentmission ordnar ett
Welcome to Town evenemang 6.9! Vi
vill välkomna just Dig som är ny eller
mindre ny i Åbo att delta i denna makalösa fest. Vi utlovar god mat, gott sällskap, nya bekanta, samt nya kunskaper
om Åbo som stad. Platsen är i Betlehemskyrkan på Tavastgatan 4.

Innebandy
Studentmissionen kommer i år att ordna innebandy i St. Olofsskolan på måndagar kl.
20.00-21.00 och adressen är Klostergatan 11,
20700 Åbo. Alla är välkomna med oberoende
av tidigare erfarenhet. Innebandyn börjar i
den 9 september. Sista gången för höstterminen är i början av december.

Coffee & Cake
Det billigaste cafét i Åbo, varannan fredag
mellan kl. 18 och 20 i Betlehemskyrkan på
Tavastgatan. Undantag meddelas via Facebook och Instagram. Kom med och njut av
smarriga bakverk och gott sällskap! Första
gången för hösten blir en fredag i september.
Sista gången för höstterminen är december.

Studmisskvällar
Studentmissionen ordnar kvällar med lovsång, tal och servering ungefär en gång i månaden på olika veckodagar och på olika platser i Åbo. Ofta har vi en inbjuden gästtalare.
Den första Studmisskvällen för hösten ordnas
i september.

Mission week Åbo 12-14 november!
Mission Week i Åbo är äger rum 12–14.11
2019. Stefan Gustavsson är inbjuden talare.
Tisdagens tema på kvällssamlingen är What
About God? Does He Exist? På onsdagen talar
Gustavsson om Jesus Kristus ur ett historiskt
perspektiv och rubriken är: What About Jesus? Who Was He? Torsdagens tema är hur vi
idag kan leva som kristna: What About Me?
On Becoming a Christian and the Difference It
Could Make
På onsdag eftermiddag har vi tänkt att ordna
Veritas Forum med Stefan Gustavsson om
temat What About Jesus? Did He Rise From
the Dead?

Ifall du vill hjälpa till med arrangemangen,
kontakta Åbos studentarbetare: robert.ojala@studentmissionen.fi

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.

På Studmiss Weekend kunde man bla testa på paddling.

Välkommen till Vasa Studentmission!

Startfest på Corhuset i
Arabia i Helsingfors 5.9!
Jess, torsdag 5.9 kl.18 smäller vi igång med ”Startfest!” på
Cor-huset i Arabia, Majstadsgatan 11. Alla välkomna! Studmiss bjuder på grillmat och skoj i olika former!
Torsdag 19.9 kl.18.30 ”Välkommen till stan!” med info om
vad som händer i Studmiss och församlingarna i stan. Efter
det samlingar torsdagar varannan vecka kl.18.30 på Corhuset! Samlingarna börjar kl.18.30 och består av gemenskap, lovsång, workshops, bön, undervisning, middag, glassbuffét eller fika.
Vi sportar varannan vecka. Följ med när och var via våra Facebook-evenemang. Chillkvällar ordnas ca en gång i månaden. Gilla vår Facebook-sida för att få senaste nytt från
HSSM!
Hemgemenskaperna viktiga, kom med i en sån om du inte
redan är det! Ta kontakt med studentarbetare Jonatan om
du vill vara med i en sån!
Ring på tel.040-5726453 eller maila jonatan.gauffin
@studentmissionen.fi om du behöver prata med någon eller
vill veta vad som händer!

Keswickdagar med Bo Brander i oktober!
Bo Brander kommer till Andeaskyrkan den 10 – 12 oktober
för att tala över temat ”Jesus, min Herre och min Gud”. Torsdag & fredag kl. 19, samt lördag kl. 17 och 19, med kaffepaus
emellan. Välkommen med önskar Keswick -föreningen för
det andliga livets fördjupande.

Vasa Studentmission är en förening för
sökande och troende kristna studerande samt unga vuxna i Vasa. Regelbundna samlingar hålls på Cross,
Handelsesplanaden 4. Terminsstart,
kreativ bibelläsning, kreativ lovssång
och kreativ bön, samt chillkvällar utlovas! Därtill har vi innebandy på gång.
Du får gärna höra av dig ifall du har
frågor, önskemål, åsikter, vill ha Studentmissionens program via e-post,
idéer eller något annat på hjärtat!
Maila studentarbetaren
karl.granberg@studentmissionen.fi för
mer info!

Välkommen till
Jakobstads Studentmission!
Jakobstads Studentmission är en kristen gemenskap som verkat i Jakobstad
sedan januari 2014.
Studentmissionen är medlem i International Fellowship of Evangelical Students (IFES), som är världens största
studentrörelse med över 350 000 medlemmar i 150 länder.

Maila studentarbetaren karl.granberg@studetmissionen.fi för mer info!

Tacka och be med oss!
•

Tack för vilan under sommaren!

•

Be för alla nya studerande som dyker
upp på studieorterna i höst!

•

Be för höststarten i lokalföreningarna,
att vi skulle nå nya!

•

Tack för möjligheten att ordna Mission
Week i Åbo 12-14.11! Be att frivilliga
skulle hittas till alla uppgifter!

•

Be för Stefan Gustavsson som ska tala
på Mission week samlingarna!

•

Be om tillräckliga resurser för arbetet i
Jakobstad och Helsingfors!

•

Be att grupper med aktiva stödmedlemmar skulle bildas på alla studieorter,
bl.a i Helsingfors!

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
Mission Week: 9030

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.

