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Vi vill växa – Otnäs nästa?
De senaste åren har karaktäriserats av att stabilisera verksamheten
och ekonomin på de orter där vi redan finns. Men nu börjar det
kanske vara dags att satsa på något nytt?

Det har varit ruljans på medarbetarfronten de
senaste åren, och sedan jag kom tillbaka från
mammaledigheten för tre år sedan har vi nyanställt studentarbetarna på alla orter minst
en gång.
I Vasa fick vi vänta längst innan vi hittade en
ny bra medarbetare, men sen kallade Gud en
från Hongkong! Karl Granberg kunde sen
hoppa in också i Jakobstad, så där gick övergången mer smidigt.
I Helsingfors har vi haft flera medarbetare de
senaste åren, och de fyra senaste var faktiskt
samlade på Disciple konferensen allihop, med
babysar på armen eller just på väg att dyka
upp. Det är Benjamin Sandell, Oscar och Anna
Sundman och Jonatan Gauffin jag tänker på.
Men nu har Jonatan jobbat med oss redan ett
år, och börjar vara varm i kläderna.
Nu står vi igen inför en del nyanställningar, i
Åbo och angående Verita Forum, läs mer om
det på kommande sidor! Känslan är ändå att
allt ordnar sig, i sinom tid.
Verksamheten i Åbo tex står på god grund så
de klarar sig själva ett litet tag. Till hösten hoppas vi ändå att vi hittat nån som skulle kunna
stanna ett tag i Åbo. Be för detta och tipsa
såna du tycker att skulle passa!
Eftersom situationen stabiliserats lite nu kan vi
också börja se framåt och tänka på att breda
ut ”våra tälpålar” lite. (Jes 54:2)

Lilian har skött koordineringen av Veritas
Forum arbetet vid sidan av sina andra uppgifter de senaste åren, men nu börjar det
vara dags att hitta någon annan för det arbetet. Känner du någon som skulle passa för
arbetet, tipsa dem och oss!
En helt ny idé som Jonatan kommit med är
att det skulle behövas en egen studentarbetare i Otnäs i Esbo där det studerar många
svenskspråkiga på den tekniska högskolan.
Det bästa vore att hitta någon som bor på
platsen och kan verka därifrån. Den personen
skulle gärna också få ha ett hjärta för Hanken
som är en helt svenskspråkig institution.
HSSM kommer att göra en utåtriktad satsning till Otnäs nu i mars och sen ordna ett
Social Sports tillfälle för att se vilket intresse
som finns. Be att vi skulle få nå nya! Be också
att vi skulle hitta en ivrig medarbetare, en
entreprenör och visionär som kunde ”starta
eget” där! För att kunna anställa en medarbetare på 20 % behöver vi 600 € i månaden.
Dessa utåtsatsningar klarar vi inte utan understöd, och därför utmanar vi gärna såna
som varit med tidigare att dra sitt strå till
stacken och stöda någon av de arbetsområden som vi nu vill satsa på. Mer info om detta
finns på sista sidan!
Lilian Lindén
Ledare för svenska verksamheten

Så här ser ett av auditorierna ut på campusområdet i
Otnäs. Bild från Wikipedia.
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Visionen för
Veritas Forum

I november deltog Stefan Gustavsson i ett Veritas Forum i Åbo. Se diskussionen om Jesu uppståndelse med Matti Myllykoski här: https://www.youtube.com/
watch?v=-DEGK10Mlhg

Bli vår nya koordinator för
Veritas Forum!
Studentmissionen söker en koordinator för Veritas Forum arbetet
på svenska i Finland. Anställningen är i kraft 10.8–31.12.2020, med
eventuell förlängning. Arbetsförhållandet är 20 %. Placeringen är
någon av de orter där Studentmissionen har verksamhet på
svenska, dvs. Helsingfors, Jakobstad, Vasa eller Åbo.
Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga Veritas Forum
arbetet i samarbete med Studentmissionens lokalföreningar. Till
arbetet hör också att hålla kontakt med understödjarna och att
utvidga stödringen för arbetet.
Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående
högskolestudier. Goda språkkunskaper är en fördel. Vi värdesätter
en vision för apologetik, initiativrikedom, organisationsförmåga,
god samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete.
En fritt formulerad ansökan tillsammans med CV och kontaktuppgifter samt referenspersoner bör sändas senast 4.4.2020 till studentmissionen@studentmissionen.fi. I ansökan bör ingå en kort
text om Min vision för arbetet. På ämnesraden ska du skriva
”Veritas Forum”. Mera information fås av Lilian Lindén, lilian.linden@studentmissionen.fi, ledande studentarbetare för
svenska verksamheten.
Kolla in dessa!
Vi har under den tid Veritas Forum funnits på svenska i Finland
hunnit ordna många olika event, och över 20 av dem finns uppladdade på nätet.
Under de senaste åren har debatterna mellan Mats Selander och
Marcus Rosenlund varit populära. Man kan se dem här:
Ateist eller kristen – vad är förnuftigast?
https://www.youtube.com/watch?v=gMgZojhn1VE&t=32s
Vetenskapen och Jesus – går de ihop?
https://www.youtube.com/watch?v=Hiz18HG6ryc&t=98s

- Universitetet erbjuder inte längre en enhetlig världsbild för de studerande. De erbjuds mycket kunskap, men tyvärr väldigt
lite vägkost för att behandla frågor kring
livets mening eller vad det betyder att vara
människa. Jesus har i stort sett uteslutits
från den akademiska diskussionen. Därför är
det viktigt att Veritas Forum är med och förändrar den attityden.
Det säger Dan Cho, som tidigare var verksamhetsledare för Veritas Forum Global,
men på senare tid har verkat i Asien för att
föra konceptet med Veritas Forum vidare
där.
- Vi vill förändra universitetets atmosfär, så
att den skulle bli mer respektfull för den
kristna tron som en del av universitetet. Vi
vill också påverka kulturen och framtidens
ledare.
Enligt Cho är forumen nyttiga också för troende studerande, eftersom de lär de kristna
att leva som kristna i samhället.
- När jag var studerande förändrade Veritas
Forum min syn på vad min roll på universitetet var. Tidigare hade jag bara tänkt på hur
jag skulle överleva som kristen och hur jag
kunde skydda mig själv och min tro. Efter det
första forumet insåg jag att jag hade något
att erbjuda. Som kristen har jag den sanning
som universitetet behöver, och min plikt är
att leva ut den sanningen.
Veritas Forum går ut på att man ordnar debatter eller föreläsningar på högskola eller
universitet om något aktuellt tema så, att
minst en av föreläsarna är en kristen. Forumen riktar sig främst till studerande men alla
intresserade är välkomna. Veritas Forum ska
hållas på ett campus, helst en vardag. Tonen
i diskussionen ska vara respektfull så att
olika åsikter får komma fram.

Vår studentarbetare i Helsingfors, Jonatan
Gauffin, listar vad han gör:
Lokalföreningens styrelse i Åbo. Uppe från vänster Victoria Kotkamaa
(viceordförande), Petra Gripenberg (sociala medier ansvarig), Ida Granfelt
(ordförande), Ellinor Nylund (suppleant). Nere från vänster Hanna Holmbäck
(suppleant), Victoria Holmberg (sekreterare), Jakob Nylund (kassör), Wilma
Svarvar (evenemangsansvarig).

Är du vår
studentarbetare i Åbo?
Finlands Evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission r.f.
(FSSM) söker studentarbetare till Åbo. Anställningen är i kraft tillsvidare från och med 10.8.2020 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är 20 %.
Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga FSSM:s studentarbete i Åbo i samarbete med lokalföreningens styrelse. Till arbetet
hör också att hålla kontakt med understödjarna och att utvidga stödringen för arbetet.
Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående högskolestudier.
Kännedom om Studentmissionen är en fördel. Likaså värdesätter vi
att du har en vision för evangelisation, erfarenhet av frivilligarbete i
församling, initiativrikedom och organisationsförmåga.
Studentmissionen är en väckelserörelse inom den lutherska kyrkan,
och arbetet görs i linje med lärogrunden, visionen, värderingarna,
strategin och verksamhetsplanen, för mer info se
www.studentmissionen.fi.
En fritt formulerad ansökan tillsammans med CV och kontaktupp-

gifter samt referenspersoner bör sändas senast 4.4.2020 till studentmissionen@studentmissionen.fi. I ansökan bör ingå en kort text om
Min vision för arbetet. På ämnesraden ska du skriva ”Åbo”.
Mera information fås av Lilian Lindén, lilian.linden@ studentmissionen.fi, ledande studentarbetare för svenska verksamheten.

Vad gör en studentarbetare i praktiken?
Deltar i styrelsemötena, som hålls med
några veckors mellanrum. Ställer frågor
och ger förslag där det finns potential.
Deltar i det team som planerar samlingar.
Ofta behövs en hel del stöd, samlingar är
ganska krävande att ordna.
Ordnar kaffeutdelningar på två olika campus, åtminstone en gång i månaden på
endera campuset. Vi har ett team som cirkulerar men jag har deltagit varje gång.
Träffat alla aktiva medlemmar individuellt
och frågat vad de har för resurser att bidra
med och på vilket sätt de vill vara med i
Studmiss.
Sökt efter möjligheter att samarbeta med
andra aktörer, bl.a. studentprästen i stan.
Vi ordnande senast en gemensam julfest.
Deltar nu som då på Social sports, en
verksamhetsform där vi sportar och lär
känna nya bekantskaper.
Admin uppgifter. Uppdatera hemsidan,
statistik, mm.
Planering och visionering framåt.
Skriver stödringsbrev och värvar personer
till den personliga stödringen. Skriver för
FSSMnytt då och då.
Skype-träffar med de andra medarbetarna
i Studmiss.
Deltar i Sarbus, det svenska arbetsutskottet, som samlas några gånger per
termin.

Målet!
•

Målet för alla lokalföreningar är att få in 600 €/
månad i bidrag från privatpersoner. Det täcker
lön och socialskyddsavgifter samt en del resor,
beroende på utbildning och lönenivå, för en 20
% studentarbetare.

•

Som det nu är når arbetet i Helsingfors nästan
upp till detta, medan arbetet i Jakobstad och

Vasa är halvvägs och arbetet i Åbo behöver en
push.

•

Dessutom vill vi börja samla in motsvarande
summa för en 20 % studentarbetare i Otnäs.

•

Bli en månadsgivare så att vi kan nå målet! Se
bankuppgifter och ref.nummer nere på sidan.
Tack till er som ger!

Tacka och be med oss!
•

Två studerande från HSSM kommer att besöka en Mission week i Holland i mars för att få
inspiration att ordna nåt liknande i Helsingfors.
Be att de får en jättelyckad resa!

•

Be för och kom med på Kyrkhelg Syd som ordnas i Petrus församling i Helsingfors 20-22.3!

•

Det ser ut att bli en vängudstjänst i Kvevlax i
slutet av maj, be för den och det team som
planerar den!

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

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.

