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Äkta, sårbart liv
Varje tisdagskväll kl. 18.30 fylls min lägenhet med människor. En efter en droppar de
in, någon med ett kexpaket i handen, en
annan med ett glatt ”shalom” till hälsning.
De dimper ner i soffor och stolar och snart
är vardagsrummet fullt med prat och skratt.
Diskussionerna flödar, kaffekokaren puttrar
och det dukas upp snacks på bordet.
Tisdagar är hemgruppsdag och människorna som nu fyller mitt vardagsrum är alla del
av den hemförsamling som jag, under denna höst, har fått vara med om att starta och
leda. Det som började som en trevande
längtan visade sig vara en vision som Gud
ville möta och utforma. En längtan av att få
vandra med människor, se dem växa in i sin
fulla potential och tillsammans lära känna
Gud ännu mer.
Vi får höra varandra berätta om vad Gud
gjort och gör i våra liv. Om bönesvar Han
gett och om stunder då vi känt Hans närvaro, kärlek och omsorg. Att höra någon
vittna om det goda Gud gör är stort. Det
inspirerar mig och stärker min egen längtan
och förväntan på Gud. När jag hör hur Gud
verkar i och genom andra människor så
öppnas också mina ögon mer för vad Gud
gör i mitt liv. Tillsammans får vi fira varandras segrar, heja på varandra och utmana
och uppmuntra varandra.
Men i hemgruppen får vi också höra om det
andra. Det svåra och det frustrerande. Vi får
höra om stunder då Gud känns långt borta.
Då tillvaron känns hopplös eller då våra lidanden och sår gör sig påminda och tynger.
Det är, om möjligt, ännu större. Att få vara

där med en människa när fasaden faller. När äktheten och sårbarheten inte
ens är något man väljer utan det bara
kommer. Då får vi på riktigt leva ut
uppmaningen att ”bära varandras bördor”. Gud möter oss mitt i våra svårigheter men Han lämnar oss inte där.
För att vi som kristna också ska kunna
hjälpa varandra från otro till tro behöver även vi möta varandra där vi är.
Inte där vi tycker att vi borde vara.
Därför är tisdagar för mig en dag fylld
av liv. Äkta liv. När vi samlas i hemförsamlingen är Gud mitt ibland oss. Genom sin ande visar Han oss nya dimensioner av vad Han gör och vad det innebär att följa Honom.
Att välja att dela liv, glädje och sorg
tillsammans med en gemenskap är inte
alltid lätt. Det är inte alltid bekvämt
eller roligt. Ofta vore det mycket enklare att inte släppa människor nära. Men
vi är kallade att älska varandra uppriktigt (Romarbrevet 12:9). Varje människa bär på en unik reflektion av Gud och
i en gemenskap lär vi oss se Gud i oss
själva och varandra.

Jesus säger att Han har kommit för att
vi ska ha liv och liv i överflöd
(Johannesevangeliet 10:10). Därför får
också vi tala ut liv över varandra. Äkta
sårbart liv.
Kajsa Svenfelt
Ordf i HSSM
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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 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.

I teamet i Hesingfors ingår Joel Holmberg, Jonathan
Vik, Lilian Lindén och Oskar Palomäki.

Gudstjänstens yngsta deltagare assisterade mamma vid bönen.

Vängudstjänsten i
Kvevlax blev av!
Söndagen den 22.11 var en solig höstdag och vi hade möjlighet att
samlas i Kvevlax vackra kyrka, skriver Timo Holmlund, som är en av
initiativtagarna både till vängudstjänsten och till att det finns ett
team som planerar den här typen av träffar i Vasaregionen.
Ifjol ordnades en middag i församlingshemmet i Vasa sv församling,
men i år blev det en gudstjänst i Kvevlax utan desto mer träff efteråt
för coronalägets skull.
Studentmissionens medarbetare Karl Granberg predikade och som
liturg fungerade församlingens kyrkoherde Fredrik Kass. Som textläsare fungerade Timo Holmlund och Lars Burman. Julia Järveläinen
läste en bön, assisterad av sin baby. Ca 20 personer deltog i gudstjänsten.

Planeringen för vårens Veritas Forum
har börjat!
Det är zoom som gäller när Veritas Forum
teamet ska träffas. Här är det Helsingforsteamet som funderar på vårens program. Formatet för forumen är ännu oklart, men
streaming och filmning är väl det troligaste.
Förslag på talare och teman finns, och Oskar
Palomäki har redan kontaktat några talare
och försöker pussla ihop passliga teman.

Följ Veritas Forum på olika kanaler!
I förra numret av FSSMnytt gjorde vi reklam
för nya hemsidor för Veritas Forum Svenskfinland, och nämnde att ett Instagramkonto
var på gång.
Här är adresserna:
Veritas Forum hemsidor: https://
veritasforum.fi/svenska/
Veritas Forum på facebook: https://
www.facebook.com/
VeritasForumSvenskfinland
Instagram: www.instagram.com/
veritasforumsvefi/
Bli gärna en följare på fb och Insta och gilla
uppdateringarna så får infon mera spridning!

Karl Granberg predikade.

Fredrik Kass fungerade som liturg.

Studentarbetarna Benjamin Häggblom, Jonatan Gauffin och Karl Granberg tillsammans
med ledande studentarbetaren Lilian Lindén.

Nu behöver vi hjälp
Delta i ”Först till hundra” utmaningen!
Vi har en tight budget nästa år, och det beror främst på att vi försöker lösgöra Veritas Forum-arbetet från den ledande tjänsten igen.
För att lyckas med det behöver vi 7 200 € mer.
För att sprida ansvaret har alla medarbetare gått in för att höja sitt
eget understöd med minst 100 € i månaden, och vissa av oss har gått
in för mera. Eftersom vi har sex arbetsområden betyder det 600 € i
månaden eller 7 200 € på ett år.
Kan du tänka dig att vara med i en stödring? Vi behöver minst fem
personer som ger 20 € i månaden till varje stödring. Eller två som ger
50 €, eller en som ger 100€. Vi behöver sex månaders evidens på att
understödet höjts innan vi kan anställa Oskar Palomäki på tillsvidarebasis för Veritas Forum arbetet. Delta alltså gärna i ”Först till
hundra” utmaningen genom att gå med i den stödring som står dig
närmast! Mer info om stödringarnas ref.nr på sista sidan och på
hemsidan www.studentmissionen.fi/stod-oss!

Coronakampanj!
Dessutom ser det ut som om åretsstiftskollekt från de lutherska församlingarna blir mindre än vanligt. Pga coronan är det kanske
mindre folk än ifjol som går i kyrkan, och just nu ser det ut att det
kommer att fattas några hundra euro av de kollektmedel vi brukar få
på årsbasis. För att hjälpa upp situationen startar vi nu en kampanj
med ref.nret 9454 för att täcka upp kring den bortfallna kollekten.
Kontouppgifter för båda dessa kampanjer är
Mottagare: Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf
IBAN: FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Referensnummer: 9454 för coronakampanjen.
Kolla in www.studentmissionen.fi/stod-oss för stödringarnas ref.nr.
MobilePay: 35985 Meddelandefältet: Studentmissionen

Välkommen på
streamad julfest
19.12 kl 17!
Ifjol ordnades den första gemensamma julfesten med Studentmissionen och missionsföreningen
Såningsmannen (Kylväjä) och det
var en trevlig fest. I år gör vi det
igen, men streamar programmet
för säkerhets skull.
För dem som vill vara med finns
alltså möjligheten att delta på distans. Det streamade programmet
sänds lördagen den 19.12 på Kylväjäs Youtubekanal kl 17-18.15.
I år blir det en mer tvåspråkig fest
än ifjol. Vår studentarbetare i Helsingfors, Jonatan Gauffin, medverkar som programledare och han
tolkar också talet till svenska som
hålls av Jukka Norvanto, en känd
bibellärare som jobbat för radiomissionen. Julevangeliet, sånger
och tal kommer också att innehålla
delar på svenska. Väkommen med
alltså!

Disciple = Restored

Tacka och be med oss!

Tycker du det är tråkigt att inte kunna resa till
konferenser för att möta Gud & bli inspirerad? I
år reser konferensen till dig!
Disciple21 blir en multi-site konferens med
hubbar i Helsingfors, Åbo, Vasa, Jyväskylä, Kuopio, Kokkola & Oulu! Hitta en hub som fungerar
för dig eller delta online!
Temat för Disciple21 är Restored. Kolla in
webbsidan för mera info om vad konferensen
handlar om och anmäl dig redan nu!
www.disciple.fi
Vi har bett för helgen sen i maj - och jag ser
fram emot vad Jesus kommer att göra! Det här
blir bra!

•

Tack för att vi får nå nya studerande också i dessa oförutsägbara tider! Tack att vi får ha visioner och en vilja att växa!

•

Be att vi skulle få nya, goda medarbetare till Vasa och Jakobstad nästa år!

•

Tack för Oskar som börjat jobba med Veritas Forum i höst! Be
att vi skulle få upp understödet på sikt så att anställningen

kan förlängas.

•

Be att alla våra stödringar skulle få de medlemmar de behöver! Tack för alla som redan är med!

Benjamin Sandell,

Ditt stöd behövs!

planeringsteamet

Vi har en ny kultur inom stödringsarbetet för Studentmissionen där medarbetarna tar ett
större ansvar att skaffa nya regelbundna givare.
För varje 20 % medarbetare
behövs det ca 600 €/månad och
för det ledande arbetet behövs
det ca 2000 €/månad för 50 %.
Du väljer själv vilken eller vilka
stödringar du vill vara med i, allt
är hemåt!
Om det skulle gå så att någon
stödring får in mer än den behöver går överskottet till att
satsa på nya orter eller att
stödja där det bäst behövs. Om
man vill kan man också stödja
de nya orterna direkt.

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Sv verks, ledande:
Helsingfors:
Otnäs:

9108
9108 15
9108 1520

Jakobstad:
Vasa:

9108 57
9108 31

Mariehamn:

9108 60

Åbo:
Veritas Forum :

9108 28
9399

Mission Week:
9030
För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss

Insamlingstillstånd
Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2019/1143 för tiden 1.1.31.12.2020. Tillstånd att samla in pengar gäller
för hela Finland utom på Åland så, att resurserna
används direkt för arrangerandet av student- och
skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har
beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC
DABAFIHH.

