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En knapp månad
kvar till ”More To
Come”!
Tisdag till torsdag 12-14 november
äger Mission Week ”More To Come”
rum i Åbo. Här kommer lite mer info
om vad det är frågan om.
Dagsprogrammet ser ut på det sättet, att
man först under dagen möter studeranden på campusområdet, talar med dem
och bjuder med dem till kvällssamlingen.
Här får kreativiteten flöda, men huvudsaken är att vi syns på olika sätt. I Uleåborg där Mission week hölls i början av
oktober var det stora dragplåstret en studerande som var utklädd till elefant.
Bibelskolan Transform och Studentmissionens lokalförening i Helsingfors har
lovat joina oss varsin dag, Transform kommer på tisdag och HSSM på onsdag. Vi
kommer att samlas och be i början av dagen före vi går ut. Kom ihåg att be för teamen som rör sig i Akadmikvarteren dessa
dagar!
På kvällssamlingen finns en god kristen
talare som inleder om ett ämne och sedan
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
Tisdagens tema på kvällssamlingen blir

Stefan Gustavsson är huvudtalare på ”More To Come” 2019 i Åbo.

”What About God? Does He Exist?” På
onsdagen talar Gustavsson om Jesus
Kristus ur ett historiskt perspektiv och
rubriken blir: ”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: ”What
About Me? On Becoming a Christian and
the Difference It Could Make”.
Utöver huvudtalaren kommer det att
hållas kortare vittnesbörd av några inbjudna personer var kväll. De som redan
är tilltalade är Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestad, och Hanna Järveläinen, läkare i Helsingfors.
Alla samlingar börjar kl 19 på Bryggerirestaurang Skolan, mer känd som Koulu.
I slutet av kvällen bjuds på lite tilltugg åt
alla som kommit dit.
Robert Ojala
Studentarbetare i Åbo
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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.

Robert Ojala:
Varför vill du ordna

Mission week
”More To Come”?

En av våra stödmedlemmar frågade:

Vad behövs det för resurser
för Mission week?
Den största utgiften under veckan är hyran för Koulu och
serveringen på kvällen. Vi hoppas att flera team av studerande kommer att röra sig i Akademikvarteren dehär dagarna, och att vi lyckas bjuda in minst 80 pers till varje samling. På en vanlig Studmiss samling i Åbo kan det komma upp
till 40 personer, så nu hoppas vi på det dubbla.
Koulu kostar 600 e per kväll, vilket betyder 1800 e för tre
kvällar. Vi har beställt servering för 80 personer, men blir vi
fler behöver vi förstås betala för fler. Minimikostnad per
kväll blir ändå 780 e för serveringen, och för tre kvällar 2160
e. Detta betyder sammanlagt knappa 4000 €.
Utöver detta behöver vi betala resor, övernattning, mat och
arvode för vår huvudtalare. Vi räknar med 1500 e för det.
Allt material som ska delas ut kostar, det blir ca 1000 e, plus
att vi räknar med att det tar 20 % av en medarbetares tid i
ett halvår att planera och genomföra en Mission week, dvs
3600 e. Sammanlagt betyder det 10 100 e för hela Mission
week eventet.
Vi är glada att vi fått en del sponsorer för eventet, och kan
bl.a. nämna Åbo svenska församling, Skogmans fonden och
Pro Lukas. Dessutom har Pro Studentmissionen och några
privatpersoner skänkt pengar. Hittills har vi fått in 3900 e,
men behöver minst 2600 e till, men helst 6200 e ännu.
Om du vill bidra med en summa, stor eller liten, betala in
den till Studentmissionens kontonr: FI 6680 0007 1022 9793,
och använd ref nr 9030!
Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten

Jag har tyckt om själva konceptet med
Mission Week. Meningen är nämligen att
man ordnar något under flera dagar, och
att man gör det på ett profant område.
Det innebär att vi kristna måste bort från
vår trygghetszon, och att vi i stället möter
folk på deras eget område och svarar på
deras frågor.
Jag tror att det är så här som vi måste
göra i framtiden eftersom de kristnas antal hela tiden sjunker i Finland. Nu testar
vi konceptet Mission Week för första gången och hoppas att det lyckas riktigt bra.

Be för Mission week!
Be för Mission week, både innan det äger
rum, men särskilt då under dagarna 1214.11! Det är enkelt att ordna något, men
att det blir något bra och sådant som
lockar med även dem som inte ännu är
kristna, det är betydligt svårare. Därför
behövs bön.
Det är lätt att det här blir ett evenemang
bland andra evenemang, men det är inte
det som vi hoppas på. Be gärna för kvällssamlingarna, Veritas Forum och för dem
som bjuder in folk på Campusområdet
under dagarna, att vi lyckas med det. Det
heter ju: Den rättfärdiges bön har kraft
och gör därför stor verkan. (Jak. 5:16)
Ni får gärna be att vi lyckas bjuda in sådana som inte ännu är kristna!

Robert Ojala
Studentarbetare och huvudansvarig
för Mission week i Åbo

Nyårskonferens i Tyskland

Revive Europe!
A generation is coming together,
hungry for a move of God
Revive our hearts, revive our universities Revive Europe

27.12.2019 – 1.1.2020
Karlsruhe, Germany

Om Jesu uppståndelse
På onsdagen den 13.11 kl 16 ordnar vi ett Veritas Forum på
Gadolinia i Akademikvarteren i Åbo. Temat är ”Uppstod Jesus från de döda?” Där tangeras ämnen som Jesus som historisk person och evangeliernas trovärdighet. Hur kan vi veta
om det verkligen hände, och vad innebär det i så fall?

”Revive” is open to Christian stu-

Temat diskuteras av Stefan Gustavsson och Matti Myllykoski. Gustavsson är direktor för Apologia - Kristet Center för
Apologetik i Sverige, och Matti Myllykoski är docent i nytestamentlig exegetik vid Helsingfors universitet. Som moderator
fungerar Sven-Olav Back, universitetslärare i exegetik vid
Åbo Akademi. Diskussionen går på engelska.

book of Acts, we will be asking God

dents and graduates, aged 18-30,
across Europe. Through Scripturesaturated sessions focussed on the

to: revive our hearts, revive our universities, revive Europe. The program will also feature extensive times of worship, authentic testimonies, challenging talks, and practical

"Did Jesus Rise From the Dead?"

seminars.

Wed 13 Nov/ 16-18 Åbo Akademi, Gadolinia, Auditorium A,
Porthansgatan 3-5, Åbo

The program will begin on the eve-

Speakers TD Matti Myllykoski and TM Stefan Gustavsson

and end with a new year’s celebrati-

Moderator TD Sven-Olav Back

on on the evening of Tuesday 31

ning of Friday 27 December 2019,

December 2019. Please plan your
departure for the morning of Wednesday 1 January 2020.
Check out the speakers here:
https://www.reviveeurope.org/
program
Register here: https://
www.reviveeurope.org/registration
På förra Veritas Forumet i Åbo deltog ungefär 40 personer. Tio av
dem antecknade sig i feedback lapparna som något annat än
kristna, dvs som ateister eller agnostiker. Den här gången hoppas
vi att det kommer med ännu fler med på forumet! Be för detta!

Early bird price before 16.11.2019!

Donationer till arbetet i Åbo

Tacka och be med oss!
•

Tack att Studmiss i Åbo har tagit
sig an uppgiften att ordna Mission
week ”More To Come” 12-14.11!

•

Be för de utåtriktade teamen som
kommer att bjuda in folk!

•
Donationer till
Mission week i Åbo

Be för Veritas Forumet i Åbo, för

bra frågor och goda svar.
•

Be att Studentmissionen får de
resurser som behövs för att göra
ett gott arbete!

•

Be att Revive konferensen skulle
få ge god frukt i Europa!

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.

