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Lekar och andakt på
vappfesten i Åbo
Studentmissionen i Åbo ordnade sin
årliga vappfest efter att alla hade fått
på sig studentmössan antingen på
Vårdberget eller hemma på egen
hand.
Vi inledde kvällen med en tävling där vi
delades in i lag om tre personer och vi
skulle inom tre minuter hitta på saker som
var gemensamma för alla i laget. Första
intrycket var att det här skulle bli svårt,
men när tävlingen drog i gång kunde vi
lätt hitta på saker som förenar oss: vi har
alla bott i Österbotten, vi har alla studentmössor och vi har alla korshalsband
och så vidare. Slutkontentan var att vi har
väldigt många gemensamma saker med
varandra, fast vi inte alltid tänker på det.
Ofta tänker vi mer på det som skiljer än
på det som förenar oss.
Traditionsenligt bjöds det på munkar,
mjöd och pizza. Det sistnämnda är kanske inte något som man förknippar med
valborg, men den har blivit en tradition
åtminstone för oss. Det är gott med pizza,
så varför ändra på ett lyckat koncept?
Denna gång fyllde en av styrelsemedlemmarna år samma dag som vappfesten, så
det fanns inslag där vi firade henne. Det
fanns en tävling där vi kunde skriva dikter
om födelsedagsbarnet. Somliga lyckades
ganska bra och blev belönade med
chokladpåskägg. Sedan kunde vi också
bygga torn med gifflar-kanelbullar. Högst
torn vann.

Att bygga sitt liv på Jesu kärlek
Vi avslutade kvällen med lovsång, bön
och andakt. En av sångerna som vi sjöng
talade starkt till mig.
I will build my life upon Your love
It is a firm foundation
I will put my trust in You alone
And I will not be shaken.
Vi kan alla bygga våra liv på Jesu kärlek,
på det som han gjorde för vår skull på
korset när han dog för våra synders skull.
Det är den grunden som håller. Vi får sätta vår tillit till Jesus och lita på att när det
kommer svåra och tunga dagar så hjälper
han oss igenom allt. Under vappfesten
känns det kanske som att livet går bra
när studierna börjar ta slut för läsåret och
våren är här, men även då får lita på Jesu kärlek och omsorg om oss. I båda fallen, både under de goda och dåliga dagarna får vi förtrösta på Jesus. Denna
gång kunde vi tillsammans sjunga om det
på vappfesten.
Robert Ojala
Studentarbetare i Åbo

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.

Studentmissionen
behöver sina
stödmedlemmar

Elisabet Lindén deltog i Pro S festen i april. På bilden femte fr.v.

Minnen på festen för stödmedlemmar i Vasa:

Hur jag kom med i
Studentmissionen
Det var i Vasa jag första gången kom i kontakt med Studentmissionen. Under tiden jag gick i gymnasiet ordnade
Studentmissionen en skolungdomsvecka med studerande
från Åbo och Helsingfors som höll kvällsmöten. Där var jag
med och lyssnade varje kväll. Livliga diskussioner.
Det året jag skrev studenten ordnade Studentmissionen i
Åbo, Helsingfors och SESG i Stockholm en stor retreat på
förstamajhelgen på Kakskerta utanför Åbo. Det var 1971.
Abiturienter inbjöds och vi var två från min klass som for.
Det var en intensiv och så positiv upplevelse att jag beslöt
börja studera i Åbo.
Vi hade en Jesus-marsch med torgmöte på första maj och
jag minns hur vår talare stod på ett lastbilsflak och predikade och alla på hela torget tog av sig sina vita mössor då
han ledde oss i bön. Det var en mäktig upplevelse med det
tysta torget och alla ballonger och solens sken.
Allt var inte bara sol och glansbild, för en person ropade
Heil Hitler och försökte klättra upp på lastbilen. På kvällen
var vi på Åbo slott och Torsten Josephsson ledde oss i
sång med gitarr i öppningen mellan två valv under slottet
medan vi väntade på svenskarnas avfärd. Det gav sannerligen mersmak.
Så många minnen från Studentmissionen ramlar över mig
då jag tänker på den tiden. Jag trivdes som fisken i vattnet
och undrade hur vi fick ha en så fantastisk gemenskap och
tänkte att vi kanske ska bli ledare. Det blev många av oss.

Då jag tillfrågades om att börja jobba i Studentmissionen
funderade jag en hel månad innan jag sa ja. Det blev en tid
av resor, undervisning, själavård. Tidvis hade jag korttidare
med på skolresorna.
Elisabet Lindén
Ordförande för Pro Studentmissionens styrelse

”Här om dagen hörde jag i radion att
en undersökning kunnat påvisa att allt
fler unga i vårt land tar avstånd från
traditionellt troende. Detta gäller särskilt kvinnor under 35 år. Det högg till
mig. Studentmissionen behövs verkligen fortfarande,” sa Elilsabet Lindén
på festen för stödmedemmar i Vasa.
I Studentmissionen är generationsväxlingarna mycket snabbare än i församlingar. Ungdomar kommer, ungdomar
går. Studietakten ökar också hela tiden. Därför blir studentarbetarnas och
äldre personers stöd viktigt. Det behöver finnas anställda som kan ge
helhjärtad tid för planering, undervisning, samtal.
Vi är oerhört tacksamma för de unga
människor som enligt avtal förbinder
sig att ge 20 eller 30% av sin tid vid
sidan av studier eller annat arbete. De
behöver få sin lön och de behöver
förbön.
En mycket viktig del av studentarbetet
är i dag det arbete som gamla studentmissionärer gör genom att be och
på sätt och vis utföra det
”underjordiska studentarbetet”, det
som gräver bönekanaler. Gamla studentmissionärer kan också offra och
erbjuda sig att berätta från forna dagar.
Det är därför Pro Studentmissionen
finns, en särskild förening som samlar
och förvaltar gåvor som används i studentarbetet. Kom med i det arbetet, på
din ort, eller som medlem i föreningen!
Elisabet Lindén,
ordf för Pro Studentmissionen

Välkommen med i
Helsingfors i höst!

På Studmiss Weekend kunde man bla testa på paddling.

Syskongemenskap
För tredje året i rad firade Hssm vårterminens höjdpunkt,
Studmiss Weekend, ute på Sjömansro i Lappvik. Weekenden
hölls sista helgen i april och samlade ca 30 studerande till
gemenskap, undervisning i form av workshops och andakter,
lovsång, bön, aktiviteter, vila, bastu (och simning för de vågade), grillning och avslutningsvis gudstjänst med nattvard
före hemfärden på söndag.

I skrivande stund har Hssm just firat
vårfest och därmed är verksamheten för terminen på slutrakan och vi

vill önska alla stödmedlemmar och

Weekenden ordnades i sin helhet av de studerande själva
och i köket stod tre volontärer ledda av Bambi Holmberg,
som i övrigt tjänat i köket alla tre år(!), och bjöd på god mat
som ju är grunden för alla lyckade samlingar och weekends.

läsare en riktigt skön sommar!

Temat för helgen i år var syskongemenskap vilket passade
perfekt med visionen i Hssm att weekenden får vara terminens relationsmässiga in- och upp-höjdpunkt. In betyder gemenskapen i Hssm och upp betyder relationen till Gud, både
individuellt men också som gemenskap.

Sprid ordet och varmt välkommen!

Nytt för i år var workshopparna som hölls under lördagen.
Utbudet bestod av relevant diskussion i hur vi kan främja
jämställdheten också och speciellt som kristna. Workshopen
leddes av den eminente Rebecca Ahlbäck. Studentarbetare
Jonatan Gauffin ledde diskussionsbaserad undervisning
utifrån Efesierbrevet och Hssm:s egna idrottsinstruktör Christoffer “Mello” Melin ledde intervallträning och kajak-/kanot
paddling, var av det sistnämnda var mycket populärt. Hssm:s
ordförande Kajsa Svenfelt ledde deltagarna i bön och relation
till Gud under sin workshop. Rebecca Ahlberg i sin tur såg till
att erbjöds avkoppling i form av stickning, och under ett annat
pass lär det ha funnits möjlighet till bordsspel och diskussion.
Hssm:s rutinerade ekonomer Samuel Johansson och Robin
Norrbäck förde i sin tur deltagarna mot miljonerna och öppnade upp mysteriet i hur vi skall placera och förvalta våra
pengar.
Jonatan Gauffin, studentarbetare i Helsingfors

Starfest blir det torsdagen den 5.9
kl.18 på Cor-huset intill Arcada.

Jonatan Gauffin, Helsingfors

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.

Tacka och be med oss!
•

Tack för att Studmiss weekenden
var så lyckad! Tack för allt det arbete som utförts under våren!
Tack för vilan under sommaren!

•

Tack att festen i Vasa gav tio nya
stödmedlemmar år medarbeta-

ren! Be att grupper med aktiva
stödmedlemmar skulle bildas på
alla studieorter!
•

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.

