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Tillbakablick på året och blickar framåt.
Jag undrar som i frågeprogrammet:

Vart är vi på väg?
Vi har mycket att vara tacksamma
för, och mycket att se fram emot.
Efter sommarvilan är det bara att
kavla upp ärmarna och åka.
När jag ser tillbaka på läsåret som gått är
jag tacksam för att vi har medarbetare på

Både Peter Payne och Henrik Sawela deltog i träffen efter Veritas Forum i Vasa. Foto: Janet Payne.

alla orter. Det är inte en självklarhet, men

Till hösten är det tänkt att vi ska

en förutsätting för att arbetet ska kunna

starta toch stärka team av studerande

gå framåt.

som planerar Veritas Forumen i Åbo och

Jag är också glad att styrelserna i

Helsingfors. Det kommer också att be-

Åbo och Helsingfors har så många idéer

hövas många händer som hjälper till på

de vill testa, samtidigt som de med var-

Mission week i Åbo. På hösten vill jag

sam hand förnyar de verksamhetsformer

också gärna se en grupp med stödmed-

som redan finns. Som med Coffee and

lemmar samlas i Helsingfors för att fun-

Cake i Åbo, som nu ordnas lite senare på

dera på vad vi kunde göra där.

fredagar och enbart de veckor det inte är

När jag ser tillbaka på fjolåret är

annat program. I Helsingfors igen funde-

jag tacksam att understödet ökat. Vi fick

rar man på att byta kväll från måndag till

in 10 000 e mer än året innan, vilket tar

torsdag för att veckosamlingarna inte ska

oss tillbaka till en mer normal nivå. Vi

vara för nära söndag när många går i kyr-

behöver ändå mer understöd för att kun-

kan.

na öka arbetsprocenten för Jakobstad
Veritas Forum arbetet tog mycket

och Veritas Forum från 10 % till 20 %. Vi

tid under våren pga turnén med Peter

ber också att vi skulle få öppna arbetet

Payne. Speciellt glad är jag att det kom

på en ort till, och sonderar möjligheter för

mycket folk också i Jakobstad, där vi tes-

det. Be att vi skulle få de resurser vi be-

tade konceptet första gången. Och att

höver!

efterträffen i Vasa drog 20 personer!

Lilian Lindén

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.

Tacka och be med oss!
•
•

•

•

Tack för allt arbete som utförts under
våren! Tack för vilan under sommaren!
Be att grupper med aktiva stödmedlemmar skulle bildas på alla studieorter! Tack för gruppen i Vasa
som redan är på gång!
Tack för möjligheten att ordna Mission Week i Åbo! Tack för de understöd som redan kommit in! Be om
tillräckliga ekonomiska medel och att
frivilliga skulle hittas till alla uppgifter!
Be för Stefan Gustavsson som ska
tala på kvällssamlingarna!
Be att Studentmissionen får 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
Mission Week: 9030
För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss

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.

