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Goda nyheter
från året som gick
Året som gick, 2020, var på många sätt
omtumlande. Covid-19, presidentvalet i USA
och mycket mer fick medierna att skriva
massvis med texter, mest negativa nyheter.

D

e sociala sammanhangen krympte och blev
färre. Vi har verkligen saknat våra nära och
kära, och så fort det blir möjligt tänker jag
krama om dem som jag inte sett på länge.
Mycket blev inte som jag hade tänkt mig, men ändå
sitter jag och känner mig välsignad.
Gudstjänsterna och de olika sammankomsterna
streamades på olika kanaler. Personligen tycker jag att
det är trevligt att lyssna på andakter och gudstjänster
från olika församlingar. Jag tror också att det är bra för
ens eget andliga liv att gå ut ur sin bekvämlighetszon
och lyssna på predikningar från andra församlingar än
sin egen. Jag vill lyfta på hatten och rikta ett stort tack
till alla de som varit med och förverkligat streamningarna! De har tjänat ett stort syfte.
På sociala medierna läste man kring årsskiftet om
hur folk skrev sina erfarenheter och reaktioner på året
som gått – och visst, det var ett tungt år på grund av de
rådande omständigheterna. Men jag tänkte lyfta fram
några positiva saker som ägde rum år 2020:
I augusti kom Världshälsoorganisationen (WHO)
ut med en nyhet att de vilda poliovirusen 2 och 3 har
utrotats i afrikanska regionen. Det är ett steg i rätt
riktning. Vi har fått både vårt förnuft och vetenskapen
som en gåva från Gud, och detta är en gåva som vi bör
förvalta och tillämpa enligt bästa förmåga.
Utrotningshotade djur fick en starkare status. För
våra vänner i djurriket var år 2020 ett snäppe bättre år
än för oss människor. BBC rapporterade att det har hittats tre mycket sällsynta glasgrodor i en nationalpark
i Bolivia. Gud har skapat naturen och dess mångfald.
Redan i Första Moseboken får vi ett uppdrag att ”härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla
vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden”. Det
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är fantastiskt! Men återigen kommer ordet ”men”. Det
innebär att vi också ska ta ansvar över skapelsen.
Det är också värt att nämna att enligt en ny rapport
från EU:s miljöbyrå har Europas luft blivit renare under
de senaste åren. Allt hopp är inte ute med oss, och
framför allt finns det ett hopp vid namnet Jesus. Därför
vill jag uppmana dig som läser detta att ta din egen tid
med Gud. Tala med Honom, tacka och be, gå fram med
dina glädjeämnen och sorgeämnen och som det står
i Ordspråksboken 16:3 ”Befall dina verk åt Herren, så
skall dina planer ha framgång”.
”Då skall jag trygg, vad än mig sker,
till dig, o Fader, fly
och veta att den nåd du ger
är varje morgon ny.”
Psalmboken 506:3
Oskar
Palomäki
Koordinator för
Veritas Forum på
svenska i Finland

Först till hundra
– hur gick kampanjen?

I

höstas genomförde vi en kampanj för
alla stödringar som vi kallade ”Först till
hundra” utmaningen. Den gick ut på
att alla arbetsområden skulle höja sina
medelinkomster med hundra euro i
månaden inför 2021 så att vi sammanlagt
skulle höja understödet med 600 euro i månaden eller 7200 € på ett år.
Målet var att frigöra Veritas Forum från
det ledande arbetet så att vi skulle ha råd att
anställa Oskar Palomäki för Veritas Forum
arbetet också för hösten 2021. För tillfället är
Oskar anställd till slutet av maj 2021 för det
var så långt budgeten räckte i det skedet när
vi anställde honom. För att kunna anställa
honom också för hösten behöver vi ha sex
månaders evidens på att understöden höjts.
Om så skett kommer vi att kunna avgöra
i mitten av mars, när vi tittar tillbaka på
understöden för september 2020 – februari
2021. Vad vi kan göra nu är att ta del av en
mellanrapport.
Så här har det gått de tre senaste månaderna i medeltal, alltså september-november
2020. Inom parentes finns vad som är budgeterat för 2021 och det är alltså målet som
stödringarna ska nå upp till:
I september-november 2020 fick vi in
såhär mycket per stödring i medeltal (jämfört
med budgeten 2021): Gemensamma studentarbetet 1 857 € (1800), Helsingfors 605
€ (600), Jakobstad 264 € (280), Vasa 308 €
(360), Åbo 215 € (200) och VF SF 193 € (275).
Enligt de här siffrorna når ledande, Helsingfors och Åbo upp till sina mål, och därför
kan man säga att de var ”först till hundra”.
Jakobstad, Vasa och Veritas Forum släpar
ännu efter, men har inte så långt till sina mål.
Tyvärr täcker inte de starka arbetsområdena
(+ 77 €) helt de svaga (- 150 €), utan i ge-

nomsnitt ligger vi ännu under det budgeterade (med – 73 € per månad). Sammanlagt
fick vi in 3442 € i medeltal september-november medan det budgeterade för år 2021
per månad är 3515 €. Skillnaden är alltså 73 €
i månaden, som vi med det snaraste behöver
få in i början av året.
Stort tack, alla som hittills bidragit, satsningen på att få nya regelbundna givare
verkar ha gett frukt! Vi får be att arbetet,
när det omsätts i praktiken, får ge frukt som
består, ända in i evigheten, och att studerande får växa i tro och gemenskap och dra nya

studentarbetare. Nu har ju Karl Granberg
varit anställd på 30 % sammanlagt för båda
orterna, men det skulle behövas 20 % för
varje ort. Till det behövs 300 € mer i månaden eller 3600 € på ett år utöver budgeten.
Det spelar inte så stor roll vilka av stödringarna som får in detta, bara det händer.
Som det nu är når bara Helsingfors upp till
sitt ultimata mål att få in 600 € i månaden för
en 20 % anställning. För tillfället jobbar alla
medarbetare på 20 %, alltså en dag i veckan,
utom ledande arbetaren som jobbar på 60
%. Alla stödringar behöver alltså 600 € i månaden i inkomster medan ledande arbetaren
behöver 2000 € i månaden.

Och nästa

Stort tack, alla som
hittills bidragit!
med sig där de lever och verkar.
(För arbetet i Jakobstad hade någon enskild person gett en tusenlapp i november,
tack för det, det behövdes verkligen! Både
för att stödet för Jakobstad varit lite magert
under året men också för att det kommer att
hjälpa oss som helhet att gå på plus minus
noll år 2020. I den här uträkningen delades
den tusenlappen på sex månader och stod
för 167 € i månaden för arbetet i Jakobstad.
De övriga bidragen uppgick till 98 € i månaden i medeltal.)

Nästa utmaning

Efter att vi lösgjort Veritas Forum arbetet
är nästa steg att lösgöra arbetet i Vasa och
Jakobstad från varandra så att de får egna

I verksamhetsplanen för i år har vi skrivit in
att vi vill börja med studentarbete också i
Otnäs och Mariehamn. För att kunna göra
det behöver vi både hitta goda medarbetare
och få finansiering för dessa. Det betyder att
vi igen måste höja stödet för alla stödringar
med en hundring i medeltal per månad tills
alla stödringar har nått sina ultimata mål, dvs
vad det faktiskt kostar att ha en anställd för
det arbetsområdet. Den stora visionen är ju
att alla stödringar ska bli självförsörjande och
att vi ska kunna utvidga arbetet till Otnäs och
Mariehamn inom några år.
Kom alltså med i en stödring som regelbunden givare och hjälp oss att nå våra mål!
Vi vill utvidga vårt ”revir” och ge studerande
möjligheten och utmaningen att leva med
Gud på fler orter. Mer information om ref.nr
och insamlingstillstånd hittas här:
studentmissionen.fi/stod-oss.

Lilian Lindén

ledande studentarbetare
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Välkommen med på Alpha!

F

öre julen ordnades en Alphakurs med Karl Granberg som dragare. Det väckte intresse och vi nådde ut till några sådana som
vi inte annars hade nått. Det väckte mersmak och i vår kommer
studentarbetaren i Helsingfors, Jonatan Gauffin, och studeranden i
Jakobstad, Nadine Mabinda att dra en kurs, så nu finns det igen chans
att vara med!
Alpha är en plats där du i gott sällskap kan diskutera livets stora frågor:
Vem är jag och varför finns jag till? Vad är meningen med livet? Vem är
Jesus? Kursen är rolig, avslappnad, och det finns inga dumma frågor. Vi
diskuterar öppet och respektfullt.
Kursen håller på minst sex veckor under våren. Den börjar söndag 7.2
kl 18-20.30. Välkommen med, och tipsa dina vänner om du är studerande!
För Zoom-länk, kolla in:
studentmissionen.fi/alpha

Fortfarande möjligt
att ta en titt!
Före julen hölls en fest med Studentmissionen, OPKO och Såningsmannen/Kylväjä och den kan man fortfarande se på Youtube. Tyvärr
kom festen igång lite sent så det var kanske någon som trodde att
länken inte alls fungerar, men inspelningen finns i alla fall fortfarande
på studentmissionen.fi/julfest.
På bilden berättar t.v. missionsledare Taneli Skyttä om Såningsmannen medan Hanna Räsänen leder programmet tillsammans med vår
egen studentarbetare i Helsingfors, Jonatan Gauffin. Generalsekreterare Jussi Miettinen t.h. svarade på frågor också på svenska om varför
studentarbete behövs idag.

FSSM:s förbundsmöte
lördagen 27.3 på nätet
Förbundets årsmöte hålls lördagen 27.3 i Helsingfors och via
nätet. Vem som helst som är medlem i någon lokalförening
eller i förbundet kan delta. Anmälan en vecka på förhand åt
opko@opko.fi. Vi behöver alltid då och då nya representanter
för svenska verksamheten också i förbundsstyrelsen. Om du
är intresserad, ta kontakt med Lilian Lindén, lilian.linden@
studentmissionen.fi!
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Hemgruppen
i Helsingfors!
Hemgruppen i Helsingfors, som ordförande Kajsa
Svenfelt drog igång i höstas tillsamans med några
andra, samlas för tillfället i två mindre grupper som har
kontakt via zoom. De kommer också att delta i mindre
grupper på Disciple konferensen.
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Här är nya (och gamla)
styrelsen i Åbo!
På styrelsebytarmiddagen i Åbo i januari bänkade sig alla, var och en
framför sin skärm, med sin egen middag, och i vissa fall med några gäster
hemma, och deltog i mötet som försiggick på den tiden när det var Coronarestriktioner i världen. Mötet gick bra, och nu har Åbo Studentmission
en ny styrelse och personer för alla poster, de finns uppräknade nere. Be
för dem!
Övre raden (från vänster):
Wilma Svarvar (gammal styrelsemedlem)
Hanna Holmbäck (gammal styrelsemedlem) och Victoria Holmberg
(gammal styrelsemedlem)
Daniel Weckström (ny styrelsemedlem, vice-ordförande, studerar
teologi) och Onni Thulesius (ny styrelsemedlem, evenemangsansvarig,
studerar teologi)
Mellersta raden:
Ellinor Nylund (gammal styrelsemedlem), Ida Granfelt (gammal styrelsemedlem), Nora Lillas (ny styrelsemedlem, ordförande, studerar folkrätt),
Nicolina Sarin (ny styrelsemedlem, sekreterare, studerar till socionom)
och Victoria Kotkamaa (gammal styrelsemedlem)
Benjamin Häggblom (studentarbetare i Åbo)
Petra Gripenberg (gammal styrelsemedlem)
Understa raden:
Jakob Nylund (gammal och ny styrelsemedlem, kassör, studerar teologi)
Miska Törmänen (ny styrelsemedlem, sociala medie-ansvarig, studerar
svenska)

Kyrkhelg Syd i Petrus
streamas 16-18.4
Kyrkhelg Syd siktar på en enklare version av Kyrkhelgen i år,
med ett streamat program som börjar med en paneldiskussion
på fredag kväll kl 19, innehåller fyra program på lördagen kl 11,
14, 16 och 19, samt slutar med gudstjänst på söndag kl 15.30.
Temat är ”Inför ditt ansikte” och medverkande är bla. Antti
Laato, Leif Nummela, Henrik Perret, Fiona Chow och Pekka
Simojoki. För mer info och program, se kyrkhelg.fi!
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STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793
Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten
9108
Studentarbete i Helsingfors			
9108 15
Studentarbete i Otnäs			
9108 1520
Studentarbete i Jakobstad			
9108 57
Studentarbete i Vasa			
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Studentarbete i Åbo			
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Veritas Forum-arbete på svenska		
9399
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rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.
Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används
i enlighet med Studentmissionens ideella mål. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000
0710 2297 93, BIC DABAFIHH. För mer info, se www.studentmissinen.fi/stod-oss

