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Mina jobbdrömmar
håller på att gå i
uppfyllelse
Jag vill börja med att tacka Gud som
har kallat så fina medarbetare till
Studentmissionen! Jag kunde med
lätt samvete ta studieledigt på våren
för det fanns så bra typer att ta till,
med Benjiamin Sandell som ledare
för svenska verksamheten och Jonatan Gauffin som skötte FSSMnytt.
Tack för att ni gjort ett gott jobb!
Sen ska jag berätta bakgrunden till
min rubrik. Redan för fem år sen när
jag var mammaledig turade Benjamin Sandell av mig, men när jag kom
tillbaka på jobb började han jobba
heltid för Petrus församling i stället.
Jag tänkte då att ojoj, om vi skulle
kunna jobba tillsammans inom Studmiss igen, vad roligt det skulle vara.
För vi kompletterar varandra på ett
bra sätt. Jag är bra på ekonomi och
administration och info, och Benji
har visioner för att skapa gemenskaper och är en utmärkt talare.
Men vid det tillfället kändes denna
dröm omöjlig
Vi skulle inte ha haft ekonomiska
möjligheter att anställa oss båda två
på den tiden. Då hade vi 41 000 € i
årsinkomst, men tack vare hårt jobb
och en ny modell för medelinsamling
har vi budgeterat 82 000 € för i år

och det känns helt realistiskt. Märker du skillnaden? Det är en fördubbling av inkomsterna på fem år.
Och än är taket inte nått, hoppas
och ber vi.
Och nu tycker Gud tydligen att det
är dags att göra nåt åt den dröm
som jag fick en glimt av redan för
fem år sen. Benjamin har sökt sig
tillbaka till Studentmissionen, och
nu har vi fina framtidsplaner.
Två ledande arbetare
Förutom att satsa på gemenskaperna i Vasa och Jakobstad är Benjamin
som klippt och skuren att satsa på
individuell handledning av våra studentarbetare. Han drog också en
mycket uppskattad helg för lokalföreningarnas styrelser på vår läger-

gård Enä-Seppä i maj, där de fick utvärdera sin verksamhet och visionera
för hösten. Tanken är nu att Benjamin skulle bli vår ledande studentarbetare och dit skulle också höra att
fortsätta utveckla Disciple konferensen som han drog i gång medan han
jobbade i Petrus församling.
Lilian igen skulle fortsätta som ledare
för svenska verksamheten, dvs. hålla
kontakt med alla olika delar inom
organisationen och informera alla
och utveckla där det behövs. Det är
finska sidan med johtotiimi och förbundsstyrelsen, det är svenska sidan
med sarbus och medarbetarträffar.
Webbsidorna behöver förnyas under

Nico Villanen och Jonathan Vik berättar om
HSSM´s planer för nästa läsår. Uppe t.h: Nico
Villanen. Rakt t.h: Jonathan Vik.

hösten, i enlighet med de finska som
just har lanserat nya sidor, och efter
det behöver webben hållas ”up to
date”. Dessutom fortsätter hon att
producera Fssmnytt en gång i månaden.
Lilian skulle också fortsätta jobba
med Veritas Forum, både som handledare åt den nyanställde koordinatorn, men också som en i teamet
som planerar och organiserar forum.
Dessutom behöver skolungdomsteamet i Mariehamn ännu extra stöd
när det gäller att utveckla styrelsearbetet och grunda en lokalförening.
För att kunna göra detta behöver
både Benjamin och Lilian jobba på
80 % det här året och framåt. Och så
fort det är möjligt vill vi anställa en
studentarbetare skilt för Jakobstad
som skulle bo där och kunna serva
studerandena på plats. Be för detta!
Och du som vill se ett lokalt studentarbete i Jakobstad, bli en del av understödsringen! Och vet du någon
som skulle passa som studentarbetare, tipsa oss!

april, och de har båda satsat på
evangelisation när de varit ute och
bjudit på kaffe utanför Arcada varje
onsdag i flera år. De har också dragit
en Alphakurs i Helsingfors under våren tillsammans med Jonatan
Gauffin.

Att hitta medarbetare är inte självklart, men vi har lyckan att kunna
anställa nya personer till hösten:

Nico Villanen är beredd att jobba för
Studentmissionen flera år framåt,
vilket var ett önskemål från HSSM,
eftersom det har varit kortare inhoppare som studentarbetare under
året. Nico är beredd att jobba för att
höja understödet och sina egna arbetsprocent under tiden han jobbar.
Be för honom och kom med i hans
understödsring!

Välkomna vår nya studentarbetare i Helsingfors, Nico Villanen!

Välkomna vår nya Veritas Forum
koordinator, Jonathan Vik!

Vi har Nico Villanen som är villig att
jobba på 20 % på tillsvidare basis i
Helsingfors. Nico Villanen har fungerat som ordförande i HSSM och har
tillsammans med vice ordförande
Jonathan Vik ansvarat för att Mission week ordnades i Helsingfors i

Och så har vi Jonathan Vik som blir
vår koordinator för Veritas Forum på
svenska i Finland. Han har varit aktiv
i HSSM under hela sin studietid, bla
som kassör och viceordförande i styrelsen. Han är också med i styrelsen
för Studentmissionen i Mariehamn,
eftersom han är hemma från Åland.

I sommar har teamet i Mariehamn
ordnat en egen Mission week och
nyheter därifrån får vi till FSSMnytt
senare i höst.
Jonathan Vik siktar på magisterexamen i samhällsvetenskapliga studier
vid Helsingfors universitet inom tre
år. Jonathan är villig att jobba deltid
för Studentmissionen under de år
han har kvar av sina studier, men
siktar på att under den tiden få upp
sitt understöd och arbetsprocent till
heltid. Be för honom och kom med i
hans understödsring!
Jonathan har varit med i studerandeteamet för Veritas Forum sedan det
startade, och har redan hjälpt till att
ordna några forum. Jonathan vill utöver att ordna Veritas Forum satsa
på en dialoggrupp om apologetiska
frågor som skulle samlas i Mall of
Tripla i Helsingfors. Han drömmer
också om att ordna en apologetikhelg för studerande i samarbete med
norska Studentmissionen dit han har
kontakter. Han skulle också vilja
ordna Grill a Christian tillfällen för

En del av gänget på Åland.

skolungdomar, där de fick tillfälle att
ställa vilka frågor de vill om kristendomen. Be för honom och de här
nya idéerna!

Caspian Boström ny studentarbetare på Åland.

Välkomna vår nya medarbetare
på Åland, Caspian Boström!
Sen har vi också en ny medarbetare
på Åland, Caspian Boström i Mariehamn. Jean Banyanga har jobbat
som skolungdomspräst i Mariehamn
på 10 % under läsåret. Som ledare
för skolungdomsgruppen har
Caspian Boström fungerat.
Caspian börjar tredje året i gymnasiet till hösten, och är beredd att
jobba som studentarbetare under
det kommande läsåret, och det är vi
jätteglada för. Hur året efteråt ser ut
är ännu öppet, men vi ber och ser
hur Gud leder. Be du också!
Som tur är fortsätter Amos Airola att
jobba i Åbo ännu i höst. Amos Airola
har jobbat som studentarbetare i
Åbo på 20 % under knappa två läsår
vid sidan av sina studier i organisationsledning och teologi. Han håller på att bli klar, men är villig att
fortsätta arbetet till slutet av året i
det här skedet, och så får vi be och
se vad som händer efter det. Be du
också!
Med alla dessa nya medarbetare
förstår ni att det krävs en hel del
handledning av oss ledande arbetare, så vi är glada att Benjamin och
Lilian åtminstone under hösten har
möjlighet att jobba på 80 % var.
Sammanlagt kommer vi att ha anställda för 230 % på hösten, bl.a. för
att vi sparat in på ledigheter på våren. Vi tackar Gud för att vi har bra

På medarbetardagarna som hölls på Enä-Seppä i maj fick vi besök av Howard Spencer, här
flankerad av Amor Airola och Benjamin Sandell. Howard kommer från Australien men hjälper Studentmissionen i Belgien nu. Howard har varit med och utvecklat det vi kallar
”Australien-modellen”. I Australien har man gått från en handfull deltidsanställda till över
360 personer på medarbetarlistan på 25 år. Vi vill gärna se samma utveckling i Finland.

typer att anställa och att vi har råd
att göra det, det är ingen självklarhet.

Nya utmaningar
Och därför tänkte vi utmana våra
medlemmar igen. Om du ännu inte
stöder någon som jobbar inom Studentmissionen, kunde du tänka dig
att börja göra det? Eller om du redan
stöder, kunde du tänka dig att satsa
på att vi ska ha mer tid att nå nya i
studievärlden?
Kunde du tänka dig att komma med i
bönen att vi inför jubileumsåret
2024, när det är jämnt 60 år sen Studentmissionen grundades, skulle slå

ett nytt rekord och göra en budget
på 100 000 €? Det är inte så långt
dit, eftersom årets budget går på
82 000 €, och vi hoppas att den håller.
Då skulle vi kunna ha några ”vuxna”
heltidsanställda och flera studerande
anställda utöver det på deltid. Vi
skulle ha medarbetare på fem orter
och nå både studerande och skolungdomar, genom att coacha och
handleda dem personligen, samt i
styrelser och andra arbetsgrupper.
Kom gärna med som partner i vårt
arbete!
Lilian Lindén, ledare för svenska
verksamheten

Erik Vikström berättar:

Axplock från en
gemensam resa
Min första kontakt med Stig-Olof Fernström kom jag att få vid ett missionsungdomsläger i Ruokolahti i augusti
1957. Det var vid det lägret som jag
med 1,5 månads fördröjning efter konfirmationen kom att fatta mitt beslut att
följa Jesus.
Jag minns Stig-Olof honom som en i mitt
tycke ganska livlig och ostyrig pojke.
Senare Pakistanmissionären Paavo
Norkko har berättat för mig att han vid
lägret tog Stig-Olof i nackskarvet och
sade några väl menade ord till honom.
Det har berättats för mig att mamma
Ruth märkte att pojken efter hemkomsten hade börjat läsa sin bibel. Och Bibeln skulle med åren bli hans stora
passion och på många sätt fylla hans
livsgärning.
Radarpar för Studentmissionen
När jag hösten 1960 inledde mina teologiska studier vid Helsingfors universitet
visade det sig att samma pojke från Ruo
-kolahti också fanns med i vår svenska
grupp. Steg för steg kom vi varandra allt
närmare och snart stod vi mitt uppe i
den starka väckelse som ledde till uppkomsten av Studentmissionen, först på
finskt och snart nog också på svenskt
håll. Det var faktiskt ”Stiga och Vicke”
som blev det radarpar som höll i tömmarna för det hela på den svenska sidan. Vi var förstås både unga och oerfarna och hamnade att bära ett ibland
onödigt stort ansvar. Men Gud var oss
nådig. Ordets sådd visade sig vara livskraftig och skarorna bara växte. Jag fick
min kandidatexamen i slutet av år 1964
medan Stiga, som i praktiken nog offrade ett par år på att ta hand om studentväckelsen, fick sin examen först
något år senare.

Emeritus biskop Erik Vikström
minns hur Stig-Olof Fernström
och han fungerade som ett
”radarpar” under sin studietid,
när Studentmissionen grundades.

T.v. sitter Stiga med sitt diplom
från lutherska kyrkan i Senegal
där han utnämns till kyrkans
grundare.
En minnesstund för Stig-Olof och
Kristina Fernström hölls i Petrus
kyrka i maj.

En liten episod minns jag som säger
ganska mycket om Stigas karaktär. Jag var
då redan förlovad med min Kerstin och
hade en guldring på fingret. Så Stiga sa:
”Du har ring på fingret, så du får ta de
själavårdande samtalen med flickor …”.
Han hade is i hatten på den punkten och
väntade på den rätta. Och den rätta kom i
rättan tid! Det blev Kristina Hedström.
Familjevis kom vi att stå varandra mycket
nära. Stiga blev tillsammans med Ethel
Witting (senare Chow) en av gudföräldrarna till vårt första barn Stefan, medan
vi har haft Karin som vår guddotter.
Under studietiden bodde jag som hemlärare i Tyska församlingens prästgård vid
Bernhardsgatan medan Stig-Olof tillsammans med namibiske Joshua Mufeti
bodde i en liten lya uppe på Finska Missionssällskapet strax på andra sidan av
Observatoriebacken. Så det blev täta
besök hos dem och där lärde jag mig att
ingen kan få en liten kaffekopp att räcka
så länge som S-O!
Mission blev det för oss båda, inremission och studentmission samt yttre mission. Yttre missionen tog Fernströms till
Senegal och oss till Tanzania. Mission på
hemmaplan blev det på lite annat sätt för
Kristina efter hemkomsten från Senegal-

perioden när hon under många fick utveckla sin utsökta stilistiska och litterära
kompetens som redaktör på Kyrkpressen. Det var en lindrigt sagt ganska stormig tid för Kyrkpressens del och där
behövdes verkligen Stina, vars balanserade och sakliga journalistik väckte förtroende i alla läger.
Grundade en kyrka i Senegal
Under ett besök hos vår dotter Annas
familj som då ännu bodde i Fatick
(senare och fram till denna dag har det
varit Dakar) i februari 2014 var Stiga och
Stina också på besök i landet. De hade
varit med om en större konferens och
Stiga visade upp för mig ett stort diplom
som han hade fått vid konferensen. Där
betecknas han som kyrkans grundare
och man hade gått in för att som kyrkans födelsedag årligen fira den dag i
mars 1974 när Stig-Olof anlände för att
inleda verksamheten där.
Det är lätt räknade präster i vår kyrka
som kan lägga något sådant till sin CV.
Sådant behövs förstås inte längre för
Stiga och Stina och nu kan vi bara tacka
Gud för deras ljusa och välsignade
minne.
Erik Vikström, biskop emeritus

Projekt Studentmissionen 60!
Det är mycket spännande på gång inom Studentmissionen. Vi har
äntligen kunnat anställa medarbetare på de flesta poster, och på
fem års tid har årsbudgeten kunnat fördubblas från 41 000€ till
82 000€! Vi tackar och prisar Gud för detta!
Uppmuntrade av detta siktar vi på att inför jubileumsåret 2024,
när det är jämnt 60 år sen Studentmissionen grundades, skulle
kunna göra en budget på 100 000 €. Det är inte så långt dit,
eftersom årets budget går på 82 000 €.

Tacka och be!
•

Tack för de medarbetare som vi har i
Studentmissionen! Tack för möjligheten att anställa dem!

•

Be för Lilian och Benjamin, Nico,
Jonathan, Caspian, och Amos!

•

Be att våra visioner för arbetet får
formas efter Guds vilja! Be om goda
förutsättningar att nå nya!

•

Då skulle vi kunna ha några ”vuxna” heltidsanställda och flera
studerande utöver det på deltid, bla en skild anställd i Jakobstad.
Vi skulle ha lokalt anställda medarbetare på fem orter och nå
både studerande och skolungdomar.
I höst har vi anställda på 230 % sammanlagt, delat på sex personer, bl.a. tack vare inbesparingar på våren. Nästa år vill vi budgetera för lika många bara det är möjligt. Om du vill investera i den
här visionen, bli en regelbunden givare! Och tack till dig som redan är med!

Tack för Mission week som hölls i

Bli en regelbunden givare!

Mariehamn i juni!

De som behöver mer stöd enligt det här
årets medeltal och långtidsmålet framåt är
följande:

Helsingfors-Otnäs: 584 € fattas av 1200 €
Jakobstad: 480 € fattas av 600 €
Mariehamn: 520 € fattas av 600 €
Åbo: 255 € fattas av 600 €
Veritas Forum SF: 490 € fattas av 600 €
Vasa: 865 € fattas av 2100 € (fr.o.m juli)
Ledande: 510 € fattas av 2400 €
Som studerande kan du ge tex 10-20 €/
månad, och om du är i arbetslivet tex 50200 €/månad. Se kontouppgifter och referensnummer nere till vänster!

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

MobilePay

Mission Week:
Sv verks, led:
Helsingfors:

9030
9108
9108 15

35985
16490

Otnäs

9108 1520

Vasa:

9108 31

11925

Jakobstad:
Mariehamn:

9108 57
9108 60

84466

Åbo:
Veritas Forum

9108 28
9399

92413
76201

Nuförtiden kan man bli
månadsgivare också via
Mobile Pay!

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

Insamlingstillstånd
Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.
Åland: ÅLR 2021/8572. Tillståndet är i kraft 1.1.31.12.2022.
Tillstånden har beviljats för kontot FI66 8000 0710
2297 93, BIC DABAFIHH. Insamlingstillstånd och mer
info på https://studentmissionen.fi/stod-oss

