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Kallad till en
mandatperiod

Varför jobba för
Studentmissionen nu?
I missionsbefallningen ger Jesus sina lärjungar ett uppdrag. Du och jag som idag är Jesus lärjungar är de som är kallade att utföra
missionsbefallningen i den tid som vi nu lever. För 50 år sedan stod föregående generation i tur, om 50 år står nästa generation i
tur.
Matteus avslutar sitt evangelium med
att återge Jesus ord: “Gå därför ut och gör
alla människor till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes
namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till
tidens slut.”
Jag upplever inte personligen ett kall
till ett prästämbete åtminstone i den traditionella bemärkelsen. Som bäst utbildar jag
mig till klasslärare på Helsingfors universitet.
De två senaste åren har jag haft förmånen att få gå Lärjungaskolan Transform i
Petrus församling i Helsingfors. Som jag ser
det är tanken bakom en lärjungaskola att
utrusta lekmän till att stiga in i tjänst vart än
vägen bär.
För mig gick vägen till universitetet
och därför faller det sig naturligt att jag engagerar mig i mission för studerande. Det är
bland studerande som min vardag utspelar
sig, det är till studievärlden jag är sänd.

Det är inte vem som helst som har
sänt mig, det är Herren Jesus. I inledningen till missionsbefallningen säger Jesus:
“Åt mig har getts all makt i himmelen och
på jorden”. Om då jag är sänd att utföra en
befallning och den som sänt mig säger sig
ha all makt, då vet jag att min väg är utstakad och förberedd. En person med all
makt skulle inte sända sitt bud utan att
känna vägen budet skall ta.
Nu då jag inleder min tredje månad i
tjänst i Helsingfors har det klarnat för mig
att mitt mandat löper på tre år. Det är den
utstakade tid jag upplever att Herren avsett att jag skall tjäna i uppgiften som studentarbetare för Helsingfors Studentmission. Be om Herrens välsignelse över dessa
år.

Jonatan Gauffin
Studentarbetare i Helsingfors
Jonatan har en egen stödring. För att få
mer info, maila jonatan.gauffin@ 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.

Veritas Forum i Jakobstad
med Payne och Sawela:

”Atheism vs. Christianity: Where Does
the Evidence Point?”

Karl Ganberg med några studerande på Campus Allegro.

Arbetet i Jakobstad har kommit igång,
men behöver ekonomiskt stöd:

Nu ser vi framåt!
Studentmission har sedan hösten 2018 en ny studentarbetare, Karl
Granberg. Till hans arbetsområde hör studentarbetet i Vasa och
Jakobstad. I Jakobstad träffade Karl några studerande regelbundet
redan under hösten:
- Vi har haft spelkväll, och bönekväll, visionskväll, chillkväll (hemma
hos nån), och så mera vanliga slags samlingar kring nåt tema, med
lovsång. En gång var vi ut på staden och bad. En annan gång körde
vi lyssnande bön och bad i tur och ordning för varandra och lyssnade efter och delade intrycken vi fick. En gång var vi på After Eight
på konsert efter en samling. Så lite allt möjligt.
År 2019 hoppas vi i Studentmissionen på att understödet
ska öka så att vi kan höja procenten för Jakobstad från 10% till
20%. För att kunna göra det behöver vi 300 e i månaden för Jakobstad av privatpersoner och lika mycket till från annat håll.
Karl har startat en egen stödring för de som vill få mer info
om arbetet. Be gärna för denhär saken och gå med i hans stödring
genom att maila karl.granberg@studentmissionen.fi!

För första gången ordnar vi ett Veritas
Forum i Jakobstad! Datumet är 9.4, en
tisdag, och tiden kl 18-20. Platsen är
Campus Allegro, Rotundan, Köpmansgatan 10, Jakobstad. Kom med och ta
med dina vänner, alla är välkomna
med!

Studerande och
stödmedlemmar:

Kom med på fest
i Vasa!
Några medlemmar ur föreningarna Pro
Studentmissionen och OPKOn ystävät
fick idén att ordna en fest i Vasa för att
bekanta sig mer med studerandearbetet just nu och på så sätt kunna stöda
det bättre.
- Vi tror att det kunde vara givande och
roligt att samla tidigare aktiva i Studentmissionen och tillsammans dela tankar
om hur vi kan stöda både varandra och
dagens Studentmissionen, säger Julia
Järveläinen.
- Många har upplevelsen att gemenskapen och verksamheten som Studentmissionen haft spelat en viktig roll för
deras liv och tro i något skede av livet.
Festen hålls 13.4.2019 kl 15 i Stora
församlingssalen i Vasa, Skolhusgatan
26. Välkommen med!
Anmälan senast söndag 7.4 på adressen prostudmissfest@gmail.com. Ange
även specialdieter!

Veritas Forumen är
öppna för alla:

Kom med och ta
med en vän!
Helsingfors:

Peter Payne besöker Finland:

Fyra Veritas Forum i april;
i Helsingfors och Åbo, samt
Vasa och Jakobstad
Vetenskapen och kristendomen, går de ihop? Vad
är Guds plats när det gäller universums
ursprung? Finns det tyngre bevis för ateism eller
kristendom? Och hur är det med lidandets problem, blir det lättare eller svårare att förstå om
Gud är en del av ekvationen?

“Science and Christianity: Worldviews in Conflict?”
Tue 2 Apr / 18-20
Arcada University of Applied Sciences,
Jan-Magnus Janssons plats 1, Lilla auditoriet, Helsinki
Speakers FL Robert Brotherus and FD
Peter Payne
Åbo:

"The Origin of the Universe: What is
God´s Place?"
Wed 3 Apr / 15.30-17
Åbo Akademi, Gadolinia, Auditorium A,

Det här är några av de frågor vi kommer att diskutera på vårens Veritas Forum. Den som inleder diskussionerna är vår
prominente gäst från USA, Peter Payne . Han är fil.dr från
Claremont University, USA, och har forskat i Designargumentet. Han reser runt i Europa varje vår och föreläser
på campus om vetenskap och kristendom och relaterade
teman.
I Åbo kommer Peter Payne att diskutera 3.4 med Torbjörn
Björkman, docent i fysik vid Åbo Akademi, om temat "The
Origin of the Universe - What is God´s Place?"

Porthansgatan 3-5, Turku
Speakers FD Torbjörn Björkman and
FD Peter Payne
Jakobstad:
“Atheism vs. Christianity: Where

Does the Evidence Point?”
Tue 9 Apr / 18-20
Campus Allegro, Rotundan, Köpmans-

I Helsingfors har Robert Brotherus lovat ställa upp som debattpartner 2.4. Brotherus är licentiat i fysikalisk kemi, och
temat kommer att vara "Science and Christianity: Worldviews
in Conflict?"

gatan 10, Jakobstad

Henrik Sawela ställer upp i Jakobstad och Vasa. Han är fritänkare och debatterar gärna för en ateistisk världsbild.,och
hans teman är ”Atheism vs. Christianity: Where Does the
Evidence Point?” i Jakobstad 9.4, och ”The Problem of Pain
– Is it Better or Worse with God?” i Vasa10.4.

Vasa:
“The Problem of Pain: Does it
Become Better or Worse with God?”
Wed 10 Apr / 17-19
Academill, Akademisalen, vån 3,
Strandgatan 2, Vasa
Speakers ME Henrik Sawela and FD
Peter Payne

Veritas Forum arrangerar föreläsningar och samtal på campus i våra större svenska studiestäder. Meningen är att lyfta
blicken från vardagsstudierna till de större frågorna i livet i en
öppen dialog mellan olika samtalspartners. Veritas Forum
koordineras av Studentmissionen i samarbete med andra.

Speakers ME Henrik Sawela and FD
Peter Payne

”Studentmissionens
sak är vår”
- Kom med på fest i Vasa!

Första gången på Disciple:

Så här var det
Det är nu femte gången Disciple konferensen
ordnades i regi av Petrus församling, och fjärde
gången Studentmissionen var medarrangör.
För mig var det ändå första gången jag var med på en hel
konferens.
I år var temat för konferensen Guds närvaro eller Presence.
Riktningen var alltså uppåt, och inte utåt som ifjol när man
mer satsade mer på att nå nya.
Jag har en tendens att vara ganska resultatorienterad, och
det tog ganska länge innan jag insåg vad konferensen gick ut
på. Först på söndagen, när vi utmanades att engagera oss i
de sammanhang där vi finns, upplevde jag att vi ”kom någon
vart”.
Redan på lördagen njöt jag väldigt av workshopparna, som
tog ner det abstrakta temat på en mer konkret nivå. Det var
också enda chansen för smågruppsaktiviteter.
Rikssvenskarna som syns uppe på bilden höll i en av
workshopparna på lördag. De berättade om sin husförsamling och gav tips om hur man kan be och uppmuntra varandra. Vi fick testa på lyssnande bön i smågrupper och en Hela
havet stormar-version, där hälften stod i två rader med ryggarna mot varandra och andra hälften gick runt och bad turvis för dem. Mycket uppmuntrande!
Kontentan av konferensen var mycket positiv. Ser fram emot
att få vara med också nästa år!
Lilian Lindén

Festen hålls 13.4.2019 kl 15 i Stora
församlingssalen i Vasa, Skolhusgatan
26
Programmet börjar med matservering
och därefter följer kaffe och program
med flera korta talturer samt bordssamtal.
Plock ur programmet:
Timo Holmlund: Vad OPKO har betytt
för mig och min vision för denna fest
och för framtiden
Lilian Lindén och Karl Granberg : Vad
händer i Vasa studentmission i dag och
vilka utmaningar finns det just nu?
Jussi Miettinen, Studentmissionens
generalsekreterare: Bibelundervisning,
Studentmissionen på ett nationellt plan
Priset för festen är 12 € per person
För studerande och arbetssökande 8 €,
barn under skolåldern gratis
Anmälan senast söndag 7.4 till Julia
Järveläinen på adressen prostudmissfest@gmail.com. Ange även specialdieter!
Välkomna, vi ser fram emot att ses!
Arbetsgruppen och Vasa sv församling

Kom med på Kyrkhelg!
Kyrkhelg Syd hålls 29-31.3.2019 i Månsas
kyrka, Skogbäcksvägen 15, Helsingfors.
Bibelstudier, föreläsningar, seminarier, lovsång, barn- och ungdomsprogram, festmässa. Ingen förhandsanmälan behövs.
Kollekter tas upp för att täcka kostnaderna.
Mer info på kyrkhelg.fi.

Tacka och be med oss!
•
•
•

•
Graferna nere visar understödet för arbetet i
Helsingfors och för Veritas Forum för ifjol och i år.
Målet är 600 e i månaden för Helsingfors och 300 e
i månaden för Veritas Forum Svenskfinland.

•

Be för alla våra arbetsområden, Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo
samt Veritas Forum!
Tack att vi nu har medarbetare på
alla ställen!
Be speciellt för Jakobstad och Veritas Forum där understödet behöver
öka för att arbetsprocenten ska kunna höjas från 10% till 20%!
Be för festen i Vasa att den skulle få
bli en start på ett nytt arbete för och
med stödmedlemmar i regionen!
Be för Åbo där man planerar att ordna ett Mission week till hösten!

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/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 informationsoch publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan
också användas för ungdomars personliga coaching samt
till att rusta upp föreningens utrymmen.

