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Skaka trädet!
Om att be sina vänner om
ekonomiska bidrag
Speciellt förra hösten satsade medarbetarna på att få upp understödet för sina stödringar. Då var min fråga till Gud om det
faktiskt är okej att be om understöd av sina
vänner för sin egen lön. Han svarade genom en bild och ett bibelord.

Bilden
När vi pratade om och bad för saken med
medarbetarna fick en av studentarbetarna
en bild av ett träd. Det var fullt av mogen
frukt, och det vara bara att skaka trädet lite
så ramlade frukten ner.
Det tog jag som en väldig uppmuntran.
Jag kom också att tänka på hur man skördar oliver i Israel. Man lägger en duk under
olivträdet och skakar det för att oliverna
ska ramla ner. Sen är det bara att samla
ihop duken och börja använda oliverna.

Bibelordet
Bibelordet jag fick var från Esra kapitel 1.
Esra levde efter att det judiska folket fick
återvända från exilen i Babylon till Israel.
Kung Kyros befallde då två saker. Dels att
Esra och en grupp judar skulle åka tillbaka
till Jerusalem för att bygga upp templet,
och dels att de som åkte tillbaka hade rätt
att be sina grannar och vänner om tionde
och frivilliga gåvor för att hjälpa dem i det
arbetet.
Vilket bibelord!

Redan på Gamla testamentets tid fick grannar och vänner chansen att vara med att
bygga Guds tempel när några gav sig av till
Jerusalem för att bygga upp det igen.
Det här bibelordet och bilden gav mig
frimodighet att för egen del fråga såna som
tidigare varit med i Studentmissionen om
de ville komma med i min stödring, och till
min stora förvåning och tacksamhet lät
Gud vissa säga ja.
Men arbetet fortsätter.

Telefonkampanj
I sommar kommer vår studentarbetare
Jonatan Gauffin att ringa runt till såna som
finns på våra listor och tacka dem som redan är med i någon stödring, och be sådana
som ännu inte är regelbundna understödjare att bli det. Uppmuntra honom när han
ringer!
Målet är att alla stödringar ska bli självförsörjande. För tillfället behöver alla stödringar fler regelbundna understödjare, se
mer info på sista sidan.

Lilian Lindén

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 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.

Vilken möjlighet —
Kom med i stödringen för Åland!
På ett zoom-möte till Åland deltog Caspian Boström, nere i mitten, och Jean Banyanga,
nere tv. Dessutom deltog några från sarbus, Lars Burman, uppe tv, och Susanna Hietanen, uppe th, samt medarbetarna Lilian Lindén, uppe, och Jussi Miettinen, nere th.

Skolungdomsarbete i
Mariehamn!?

De av er som har varit uppmärksammma har
märkt att vi nämnt att vi skulle vilja börja
med studentarbete på Åland. De senaste
åren har vi pratat om och bett för detta.
När vi så plötsligt fick en chans att börja med
skolungdomsarbete ville vi inte missa chansen, utan nu testar vi det i stället!

Det har yppat sig en möjlighet för oss att starta skolungdomsarbete i
Mariehamn. Det finns en grupp skolungdomar som börjat samlas i
Mariehamn, och jag blev uppmanad att ta kontakt med en av de två
bröder som varit med från början i verksamheten, Caspian Boström.
Han går på ettan i gymnasiet.

Och skolungdomar växer ju, de blir studerande småningom. Ifall de stannar kvar på
Åland så har vi färdigt kontakter också till
högskolan i Mariehamn.

Det visade sig att de börjat samlas på onsdagar kl 15-17. Ungdomarna tog själva initiativ till samlingarna, men för att få hjälp med det
andliga innehållet har prästen i Eckerö-Hammarland, Jean Banyanga,
besökt dem då och då. Så här skriver Caspian:

Där kan man studera till hotellchef, sjökapten eller sjukvårdare, plus en del annat. Ca
500 elever finns sammanlagt på tre campus.

- Jo, vi är ett gäng på just nu nio personer, till hösten sju personer,
som träffas varje onsdag för ca två timmars samlingar. Vi går under
namnet "Tankstationen" och grundidén med samlingarna var att
man ska få tanka kristen gemenskap och kraft inför vardagen.

Men det får bli en senare fråga. Nu är det
skolungdomsarbete, bland högstadie– och
gymnasieelever, som gäller.

”Tankstationen”

Men för att kunna finansiera en person som
fysiskt kan vara på plats och leda ungdomarna, hålla bibelstudium och be med dem så
behöver vi kunna avlöna honom eller henne.

- Jean D'Amour Banyanga brukar ca varannan vecka komma och ha
en andakt. De veckor han inte är med tenderar samlingarna att bli
ganska ostrukturerade. Först fika, sen mest lek och skoj. Inget fel
med det, utom att den kristna biten lite åsidosätts, tyvärr.
- Bara kanske ca tredjedel av de som nu är med har en stadig kristen
bakgrund, resten kommer från lite olika bakgrund. Några från kyrkliga hem, någon har relativt nyligen kommit till tro och någon är
med endast för umgängets skull.
Gymnasiet på Åland är jättestort, det går ca 400 elever där. De som
inte bor i Mariehamn men ändå på fasta Åland åker buss varje dag,
medan de som bor ute i skärgården flyttar in till Mariehamn för att
studera. Sista bussen mot Godby-hållet går kl 18 på kvällen, så före
det måste man alltså vara klar med samlingen.
Struktur och marknadsföring
Caspian Boström säger att de skulle behöva hjälp med två saker, att
få struktur på samlingarna, och att marknadsföra dem.
Det andliga klimatet på Åland är väldigt sekulariserat, men å andra
sidan är studerande öppna för samtal just av den orsaken, de vet
inte så mycket om Gud och Jesus.
- Jag är övertygad om att det finns mycket skörd på Åland, men vi
behöver arbetare till skörden. Det finns stor potential bland de personer vi har i Tankstationen, men kanske ännu större bland personer
som är onådda och inte har någon aning om våra samlingar och inte
känner någon av oss så bra, sammanfattar Caspian.

Ett arvode som motsvarar en 10 % anställd
går på 300-350 € per månad. Därför behöver
vi starta en stödring där tio eller tjugo personer ger 10-50 € vardera i månaden. Kom
med och investera i arbetet på Åland!
Be regelbundet för ungdomarna, och kom
med i stödringen!
Du kan stöda arbetet med följande bankuppgifter:
Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH).
Ref nr för Mariehamn: 9108 60.

En pionjär har fått
komma hem
Stig-Olof Fernström föddes i Helsingfors under
mellanfreden 18.2 1941. Han började studera
teologi i Helsingfors hösten 1960. Under studietiden kom han i kontakt med den grupp som
skulle bli Studentmissionen och kom där att
verka som medlem i ledningsgruppen.

Studentmissionens grundare, en kunnig bibellärare
En solig majdag nåddes vi av budet att Stig-Olof ”Stiga” Fernström
fått gå till vila. Stiga var en av grundarna av Studentmissionen som
stod hans hjärta nära också när han gick ut i församlingstjänst och
senare som missionär. Under åren som missionär utsänd av Finska
Missionssällskapet, jobbade han ofta som missionssekreterare i Student- och skolungdomsmissionen genom olika avtal med FMS. Genom sitt arbete inspirerade och utmanade han många att fundera
över sin plats i missionen. Detta utan att manipulera någon att fatta
beslut som gick mot ens egen vilja och personlighet.
Många av oss lärde också känna honom som en bibellärare med en
gedigen kunskap om den kultur- och språkmiljö Bibelns texter skrivits i. Hans språkkunskaper i Bibelns språk och ordens betydelse
hjälpte en till en djupare förståelse av texterna. Bibelöversättning
blev också det han arbetade med under sin tid i Senegal där han var
med och översatte Bibeln till serere.
Livet ut drevs han av en vilja att studera Bibeln, förkovra sig, ta reda
på. Bibeln var en ständig följeslagare, den fanns alltid i hans ficka. I
högmässan följde han med textläsningen i sin egen Bibel på något
språk, ofta på hebreiska eller grekiska. Han uppmanade i sina tal och
sina predikningar sina åhörare att själva läsa och studera Bibeln och
ta reda på.
Stiga drevs av en djup önskan om att människor skulle få hitta en
personlig relation till Gud, ”komma till tro”. Denna önskan uttryckte
han ännu i den hälsning som kom att bli hans sista till Kyrkpressens
läsare (KP 27.5.2021). Han visste att det inte var länge tills han skulle
få möta sin frälsare. En dag som han såg fram emot med förväntan.
Stiga var ingen som gjorde stort väsen av sig själv. Han klarade av att
vara anspråkslös utan att be om ursäkt för att han fanns till. Många
vittnar om ett respektfullt bemötande av honom, också fast de varit
av olika åsikt och kommit till olika slutsatser. Han kom alltid och hälsade, tog i hand. ”Hur står det till?” frågade han och gav sig tid att
vänta på svaret.
Tack Stiga för den du var och det du gjorde! Vi ses!
Maria Sten
Tidigare ledare för svenska verksamheten i Studentmissionen, församlingsmedlem i Petrus församling.

Han var med om att officiellt grunda Studentmissionen i början av år 1964 och var också
med i redaktionen för Studentmissionens dåvarande tidning Pro Fide. Han var också med
om att grunda Helsingfors svenska studentmission (1965) och var dess första ordförande.
Han deltog i den boxmission Studentmissionen
drev och i de missionsseminarier den ordnade
som en förberedelse för arbete i yttre mission.
Han stödde också arbetet i Åbo när det började våren 1968.
En kort tid efter Stig-Olofs prästvigning i början
av år 1968, gick han in i Folkmissionens tjänst i
Ryttylä. Han deltog samtidigt i det skolungdomsarbete som Studentmissionen hade startat på svenska och ledde under några år
missionsläger på svenska för skolungdom under påsken i Ryttylä.
1974 inledde Stig-Olof sin insats som pionjärmissionär i Senegal med sin familj. Han var
med om att översätta Nya Testamentet till
serere. Arbetet i Senegal ledde småningom
fram till en självständig luthersk kyrka.
I Finland verkade han i Lukas församling i
Helsingfors fram till sin pensionering 2006.
Efter sin pensionering var han en tid med i
Studentmissionens förbundsstyrelse. Vi som
har känt honom saknar honom mycket men vi
vet också att vår Gud har sina egna goda planer.
Stig-Olof Fernström gick på kvällen 8.5 2021 in
i den eviga vilan i tro på sin Frälsare och i förväntan på att få se honom.
Christian Perret
Den förste anställde studentarbetaren, nu
medlem i förbundssstyrelsen.

Studentrevolution!
Det finns många exempel på hur några unga
mänskors hänförelse för en gemensam sak har
haft stor betydelse. Missionshistorien känner
till ”Sjustjärnan från Cambridge” (The Cambridge Seven). Sju unga studenter vigde sina liv
åt Kungen för att följa Hans befallning och de
åkte ut som missionärer på 1880-talet. Deras
insats fick djupgående följder i olika länder och
många andra unga inspirerades att följa i deras
fotspår. Det blev en stor missionsväckelse. Ur
den väckelsen föddes bl.a. det världsvida
kristna studentarbetet.
Stig-Olof Fernström. På hemsidan kan man läsa fler texter samt de oklippta versionerna av de texter som publiceras här. Se studentmissionen.fi!

Studentmissionens grand old
man har dött
Stig-Olof Fernström hann fylla 80 år i februari, och trots att hans
hälsa vacklade det sista halvåret, minns att jag tänkte att han kommer att dö "med stövlarna på", som en gammal general. - - Jag minns några av de tal han höll när jag själv var studerande i
Helsingfors på 90-talet. Ett skulle handla om pengar och han hade
frågat en bekant vad han borde säga. Den bekanta hade då sagt nåt i
stil med att han skulle säga "som det var". Stiga undervisade då om
att medlemmarna i församlingen i Jerusalem visserligen ivrigt sålde
allt de ägde och delade inkomsterna med varandra, men att det
ledde till problem, för sedan hamnade Paulus och andra att samla in
bidrag åt "de heliga i Jerusalem". Att äga saker och kunna försörja
sig själv var mer långsiktigt. Jag tyckte det var ärligt av Stiga att ta
upp det, och det speglade hans förhållande till bibelordet. Det hade
någonting att säga om alla situationer, även om det inte alltid var
vad man ville höra eller väntade sig.
Han började också alla de möten han ledde med att läsa ett Bibelord
och att dela några tankar. Ibland blev orden profetiska. Jag minns ett
möte dit jag kom, nedstämd för att Studentmissionens ekonomi just
då var i botten. Han läste då ur Haggaj om hur Gud lovade att det
andra templet skulle bli större än det första, och det tog jag som ett
löfte att saker och ting gick att bygga upp igen. På ett annat möte
tog han mig i hand när vi hälsade, och så sa han att han och Stina
just bestämt sig för att svara på ett upprop jag skickat ut. De skulle
höja sitt månatliga understöd till Studentmissionen. Jag kan tillägga
att det var ett av de största från förut.
Det är redan flera år sen jag bad Stiga skriva en ledare till Fssmnytt.
Han gav den namnet ”Studentrevolution”, och trots hans lågmälda
yttre var det detta han hade på hjärtat. Att studerande igen skulle
göra revolution, men inte som världen gör det, med våld och protester, utan som en hjärtats revolution, där nöden för andras eviga väl
och ve var förhärskande.
Jag kan tänka mig att han undrade den sista tiden i livet, vem ska
föra arbetet vidare? På basen av hans ledare så är svaret ”vi alla”. Vi
som fått del av det goda som han och andra delat med sig av till oss.
Vila i frid, Stiga. Det är vår tur nu.
Lilian Lindén

I början av 1960-talet uppstod en liten väckelse bland studenter i Finland. Mycket snart
blev det tydligt att en bärande vision i den
väckelsen var yttremission. Många tiotal unga
svarade jakande på Jesu kallelse till tjänst på
olika missionsfält. Det fanns i praktiken bara
två yttremissionskanaler, Finska Missionssällskapet och SLEY (finska evangeliföreningen).
Båda upplevdes som för statiska och delvis
kanske som för liberala. Under flera år hade
antalet finländska missionärer rört sig kring
dryga 200. Utmaningen att ta Jesu befallning
på allvar hördes alltför svagt.
Men på 60-talet skedde en förändring. Många
unga anmälde sig till tjänst. På 20 år ökade
antalet missionärer med drygt 200% och det
fanns flera kanaler för att föra ut budskapet till
allt flera folk. Nu är det för tidigt att göra en
kyrkohistorisk bedömning av utvecklingen,
men mig förefaller det som om 90-talet skulle
ha medfört början till en tillbakagång. Man kan
bara spekulera över orsakerna. Är det kanske
trenden i vår tid att inte binda sig? Har vi det
för bra ställt i materiellt avseende? Handlar
det om risken att ödelägga sin karriär? Jag vet
inte svaren, men statistiken från senaste årsskifte visar att antalet av vår kyrkas missionärer sjunkit till 408.
Allt tyder på att tiden är kort. Ingen vet hur
länge det är möjligt att verka. Många upplever
att Jesu återkomst är nära. Nu – om någonsin –
borde vi som kristna göra allvar av Hans
yttersta vilja. Kunde man kanske säga att det
nu i tiden finns en beställning på en ny missionsvåg? Är det dagens studentgeneration som
kan föregå med exempel och dra oss andra
med? Jesus kallar oss alla till helhjärtad efterföljelse!
Stig-Olof Fernström
Texten har ingått i FSSMnytt tidigare.

Parkmöte på SUM´81. Owe Johansson tolkas av Matti Salo.
Foto: Carina Holmvik Thorbjörnsson.

Vi minns...
Skolungdomsmissionen!
När jag hörde att Stig-Olof Fernström insjuknat allvarligt kopplade jag
till att han var en av dem som var med och grundade Studentmissionen på 60-talet. Jag insåg att den generation som var med då småningom kommer att lämna oss, och om vi ville ha minnen av den tiden
så var det bäst att börja samla in dem nu.

Parkmöte på Skolungdomsmissionens nordiska möte
SUM´81 i Borgå. ”Jesus är vägen” står det på skylten.

Jag kontaktade Elisabet Lindén, som jobbade flera år för Skolungdomsmissionen då i början, och bad henne skriva något om den tiden, kanske till och med samla en historik. Hon tackade villigt ja, och
har för sin del börjat samla material om detta arbete. Läs hennes
egen berättelse på annan sida.
Det är ju bara några år tills Studentmissionen fyller jämnt igen, år
2024 så blir vi 60 år. Tills dess hoppas jag att vi har samlat ihop lite
historik på våra webbsidor, och en del av dem kommer att handla om
Skolungdomsmissionen. Om du har bilder eller minnen från den tiden, ta kontakt med Elisabet! Kontaktuppgifter på annan sida.
Ett annat tema vi kommer att minnas i något nummer är de nordiska
studentmötena, som jag har bett Ruth Franzén skriva en text om.
Men fler minnen och fler bilder är välkomna! Och om ni skickar in
bilder, skriv gärna vem man kan se på bilderna, så att vi som inte var
med också har en chans att känna igen folk.

Möte på SUM´81. Ledarna samlas framme vid podiet.

Till höger på den här sidan ser vi bilder från det nordiska skolungdomsmötet SUM´81 i Borgå. Det var ju inte så länge sen, kan vissa av
oss tycka, men de flesta som är aktiva i Studentmissionen idag var
inte ens var födda då.
Men håll till godo med bilderna, och låt er inspireras! Vi får be om
väckelse också idag, och när skarorna på den tiden kunde räknas i
hundratal så räknar vi idag i tiotal, och tackar Gud för den skörd han
ger.
Som ni sett på andra sidor i FSSMnytt, har vi igen en möjlighet att
starta upp ett skolungdomsarbete, och det på Åland av alla ställen.
Men till det behövs bön och arbete, och stöd i form av ekonomiska
bidrag. Kom med och be och se att arbetet får bära frukt, frukt som
består!
Lilian Lindén
Alla SUM´81-foton är tagna av Carina Mimmi Holmvik Thorbjörnsson .

SUM´81 i Borgå. Halvar Sandell, Stefan Forsén och Henrik
Perret på första bänken.

Skicka in dina minnen från Skolungdomsmissionen!

Tills nästa gång. Avsked på SUM ´81 i Borgå. På bilden bl.a. Vivian
Mimmi Storkamp, Elisabet Lindén och Henrik Perret.

När skolungdomsarbetet
blomstrade, på 70-80-talet
Hösten 1977 beslöts att en skolungdomsarbetare med ansvar för
hela Svenskfinland skulle placeras i Åbo from. januari 1978. Orsaken
till att det blev Åbo var att där fanns en grupp flickor som hade startat en skolgrupp. Tidigare hade Berith Kloo arbetat utifrån Vasa.
Studentpräst Henrik Perret och skolungdom Hallvar Sandell kontaktade mig. Jag hade just blivit färdig ämneslärare i modersmål för
högstadium och gymnasium och jobbade då i gymnasiet i Närpes.
Jag funderade två månader och tackade sedan JA och flyttade tillbaka till min studiestad.
I Åbo var studentarbetet livligt och efter ett studiebesök i Oslo drog
jag igång bibelgruppledarträning hemma i min stora lägenhet på
Sirkkalagatan. Träningen var både för ledare för slutna och öppna
bibelstudiegrupper. Det var inte så lätt att hitta strategi för skolarbetet, som i princip var pionjärarbete, men jag blandade gärna in de
studerande.
1979-80 blev Skolungdomsmissionen (SUM) en registrerad förening
och så småningom hade vi skolungdomsmedlemmar utspridda över
hela stiftet. Jag började göra en liten tidning (på åtta A5-sidor) som
vi kallade ViSUM (Vi i SUM med visum), där skolungdomarna själva
skrev och jag informerade och undervisade. Redan i nr 3 finns namnen på de tretton första ivriga medlemmarna i SUM, av dem var åtta
från Nykarleby, en från Sibbo, en från Vörå, två från Korsholm och
en från Helsingfors, rätt bra spridning.
Jag föreslog för SARBUS att det skulle anställas sk. korttidare som
kunde följa med mig på resor i skolorna. Jag hann ha tre, den första
var tandläkare Siv Hällund (numera Westerlund) cirka tre månader,
sedan Carina Mimmi Holmvik och så nygifta Bodil Sandell (fd. Store).
Vad vi gjorde? Vi reste och höll kristendomslektioner i högstadier,
skolungdomsveckor, retreater, läger (främst påsklägret i Tammerforstrakten), for på nordiska skolungdomsmöten, bl.a. till Bornholm,
Sundsvall, Island och Borgå. Dessutom hade jag hand om en bibelbrevskola, som Håkan Sunnliden utarbetade i Sverige. Mer underjordsk var all den själavård som naturligt hörde till uppgiften.
Det var ett dynamiskt arbete. Efteråt har jag häpnat över hur stort
ansvar jag hade. Jag ansåg själv att jag var en dålig planerare, så jag
måste vara lyhörd för Den Helige Andes planer. ”Kristus i centrum!”
Elisabet Lindén

Jag samlar in minnen och foton av människor
som minns Skolungdomsmissionen. Har ni minnen, kontakta mig!
På Studentmissionens hemsidor kommer vi att
samla minnen och foton, och sammanställa en
historik över Skolungdomsmissionen på 70och 80-talen.
Skolungdomsmissionen blev registrerad förening först år 1980, men den fanns före det,
åtminstone så tidigt som 1968. Anställda under
årens lopp har varit bl.a. Berith Kloo, Siv Westerlund (då Hällund), Carina Mimmi Holmvik,
Bodil Sandell, Håkan Salo, Carina Jansson, Stefan Myrskog och jag, Elisabet Lindén.
Foton och minnen efterlyses! Fotona får gärna
ha namn vem som finns på bild och vem som
fotat, när och var det är taget.
Kontakta mig t.ex. på Messenger, WhatsApp,
telefon eller som mejl! Vad beträffande telefonsamtal, sänd gärna ett sms först!
Elisabet Lindén
Mejl: elisabetlinden6@gmail.com
Telefon: +358503290104

Tacka och be med oss!
•

Tack för Stig-Olof Fernström som fick
leva ett rikt liv och dela med sig, bla av
sina bibelkunskaper, åt oss andra!

•

Tack för möjligheten att satsa på skolungdomsarbete i Mariehamn! Tack för
de ungdomar som redan är med. Vi ber
att fler ska hitta till Tankstationen och
få nytt liv med Jesus.

•

Tack för sommaren och de möjligheter
den ger till vila och rekreation! Vi ber
om förnyade krafter inför höstterminen!

Vi har höga förhoppningar!
Vår vision är att Studentmissionen ska växa. Vi vill se livskraftiga och
sprudlande gemenskaper av studerande på de orter där vi finns, och
vi vill finnas på fler orter. Vi vill breda ut våra tältpålar, som det står i
Jes 54:2-3.
"Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor
inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar
starka. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina
avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer."

Vi siktar på att budgetera för följande anställningsprocent inom kort:
ledande 40 %, info 20 %, Österbotten 40 % och de övriga, Helsingfors, Åbo och Veritas Forum, 20 % var. Dessutom, så fort det är möjligt, 20 % för Mariehamn och 20 % till för Helsingfors, Vasa och ledande. Det betyder en ökning från de ca 140 % vi har idag till 240 %.
För en 20 % medarbetare behövs det 600-800 € per månad, så för en
100 % ökning behövs 3000-4000 € mer i månaden. För att nå detta
förutsätter det att alla medarbetare utvidgar sina stödringar med
200 € mer i månaden tills de är självförsörjande.

Bli en regelbunden givare!
De som för tillfället behöver mer stöd
är följande arbetsområden:
Vasa: 930 € fattas i månaden
Mariehamn: 600 € fattas per månad
Helsingfors-Otnäs: 600 € fattas
Jakobstad: 470 €
Åbo: 450 €
Veritas Forum SF: 350 €

Som studerande kan du ge tex 10 €/
månad, och om du är i arbetslivet tex
40-100 €/månad. Se kontouppgifter
och referensnummer nere till vänster!

Insamlingskonto för Finlands ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Om du har flyttat eller har ny epostadress, meddela din nya adress till
studentmissionen@ studentmissionen.fi!

Sv verks, ledande:

9108

Helsingfors:

9108 15

Otnäs:

9108 1520

Vasa:

9108 31

Jakobstad:

9108 57

Insamlingstillstånd

Mariehamn:

9108 60

Åbo:

9108 28

Veritas Forum :

9399

Mission Week:

9030

Polisstyrelsen har den 8.12.2020 beviljat Finlands
Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i
kraft tillsvidare från och med 1.1.2021. Tillståndet
har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC
DABAFIHH.

Se www.studentmissionen.fi/stod-oss

För mer info, se www.studentmissionen.fi/stod-oss

