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Tema år 2019: Känn Gud,
dig själv och din kallelse!
Vad är det viktigaste i livet? Denna
klassiska fråga har lika många svar
som antal personer som frågar.
Det svar vi ger avslöjar ofta vår livsåskådning,
vår bakgrund, vår politiska ståndpunkt, våra föreställningar eller vår livserfarenhet.
Redan frågeställningen i sig är värdefull.
Frågeställningen innebär en kunskapstörst, vägande och till om med ifrågasättande av de egna
åsikterna och utan detta sker inget lärande, ingen

erbjuder mångsidiga inlärningsmiljöer där de

förändring och ingen mognad. Då frågorna tar

som är med i vår verksamhet kan studera Bi-

slut tar också lärandet slut.

beln och växa i att lära känna sig själva och sin

Som årstema för Finlands ev. lut. Studentoch Skolungdomsmission (FSSM) för år 2019 har

kallelse.
Lärandet sker bäst i gemenskaper med

vi valt Känn Gud, dig själv och din kallelse. Den-

andra och genom att jobba tillsammans. År

na tredelade sats svarar utgående från en kristen

2019 vill vi nå nya skolungdomar och studeran-

värdegrund på frågan jag ställde i början.

de genom att vidareutveckla vår utåtriktade

Hela livet är en helhet - kropp, själ och
ande - och oersättligt värdefull på alla punkter.
Den kristna värdegrunden som baserar sig på

verksamhet och genom att skapa gemenskaper där det är tryggt att vara.
Vi fortsätter att bygga upp samarbetet

Bibeln ger en trygg plattform för unga som är

med högskolorna, genom Veritas Forum och

med i vår verksamhet att söka sig själv, sina gå-

högskoleaktioner, så att vi finns där de unga

vor och sin plats på denna planet.

finns. De internationella kontakterna och nät-

FSSM är en organisation som i över 50 år

verket med nationella aktörer är viktigare än

har fostrat ansvarstagare för olika samhällssekto-

någonsin, eftersom utmaningarna som de unga

rer, församlingar och kristna organisationer, ända

möter är allt mer svårkontrollerade. Vår

från Finland till jordens yttersta gränser. År 2019

verksamhetsplan ger en god bild av hjärtslagen

vill vi mångsidigt stödja mognadsprocessen hos

i och riktningen för vår verksamhet.

barn, skolungdomar, studerande och alumner

Jag vill rikta mitt tack till de frivilliga

som är med i vår verksamhet. Som hjälp för detta

ansvarstagarna, de anställda och våra samar-

tar vi i bruk en ”läroplan”, som drar upp linjer för

betsparter för stödet i ungdomsarbetets under-

innehåll och metoder för vår fostran.

bara, utmanande värld.

Lärandet sker aldrig som envägskommunikation där man endast förmedlar information.

Jussi Miettinen

Barn- och ungdomslägren, studerandekvällarna,

generalsekreterare

evenemangen och de övriga aktiviteterna

översättning: Susanna Hietanen
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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 för 2020 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.

Utdrag ur verksamhetsplanen för 2019!
Studentarbete
De fyra prioriterade områdena för studentarbetet är gemenskap, lärjungaträning, utåtriktat arbete och mission.

Gemenskap

Vasa och Jakobstad ska blomstra, att höja medlemsan-

Vi bygger gemenskaper som är lätta att
bjuda in till och där man får växa i den
kristna tron. Vi ordnar temasamlingar
och bibelstudier i närheten av campus,
samt böne- och cellgrupper i hemmen.

talet i Helsingfors, och att öka inkomsterna för de olika

Lärjungaträning

arbetsområdena. På bilden Karl Granberg och Robert

Vi utbildar nästa generation av lärjungar och ledare genom personlig handledning. Vi ordnar konferensen Disciple i samarbete med bl.a. Petrus församling. I samarbete med Petrus församling ordnas även Learning Community, där team från våra lokalföreningar
deltar.

Under året kommer vi att satsa på att verksamheten i

Ojala, samt Jonatan Gauffin och Lilian Lindén.

Nu ser vi framåt!
Vi är tacksamma att ha medarbetare på alla våra studieorter. Vårt
senaste tillskott är Jonatan Gauffin som har börjat jobba i Helsingfors. Välkommen med, Jonatan! Be för Jonatan, som siktar på att bli
klasslärare, att han skulle komma bra in arbetet!
Verksamheten i Helsingfors och Åbo blomstrar, och i Åbo har
man värvat rekordmånga nya medlemmar under 2018, ca 30
stycken! I och med det har Åbo blivit den största föreningen inom
OPKO/FSSM med över 110 medlemmar. iNu har vi också små
grupper med studerande som samlas på båda orterna i Österbotten
igen. Be att arbetet där skulle få gå framåt!
Ekonomin har delvis återhämtat sig under året, men ännu är
vi en bit ifrån våra visioner. Vi behöver 600 e i medeltal per månad
för alla våra studieorter. Helsingfors är det arbetsområde som går
bäst med 500 e i månaden i medeltal. Jakobstad; som vi också
kampanjerat för under året, har gått nästbäst med 270 e i månaden
under året.
År 2019 hoppas vi på att understödet ska öka så att vi kan
höja procenten för Jakobstad och Veritas Forum-arbetet från 10%
till 20% vardera, och hålla våra medarbetare på 20% på de andra
arbetsområdena; Helsingfors, Vasa och Åbo. För att kunna göra

det behöver vi i nuläget ca 300 e mer i månaden för Jakobstad och 150 e för Veritas Forum arbetet. Be gärna för denhär
saken! Tack till alla som kommit ihåg oss med böner, hjälp av olika
slag och ekonomiska gåvor under året. Vi vill önska ett välsignat
nytt år!

Lilian Lindén
Ledare för svenska verksamheten

Utåtriktat arbete
Vi vill vara missionerande och på olika
sätt nå ut till nya studerande. I början
av läsåret ordnar vi infotillfällen i form
av grill- eller pizzakvällar, dit vi bjuder in
via infobord, kaffebjudningar, sociala
medier och personliga kontakter. Föreningarna är synliga på de olika campusen genom att t.ex. delta i infotillfällen. Under läsåret arrangerar vi fester
som gospelsitzar, vapp- och julfester.
För att höja profilen för kristet tänkande
ordnar vi öppna föreläsningar i Veritas
Forums regi. Dessa föreläsningar ordnas på campus och handlar om relevanta ämnen för studerande där diskussionsdeltagarna företräder olika
världsåskådningar. Vi utreder även
möjligheten att ordna Mission Week
under 2019.

Utdrag ur verksamhetsplanen forts.
Mission

Veritas Forumet i Åbo finns nu på YouTube:

Vetenskapen och Jesus
möttes i debatt
Vetenskapen och Jesus går de ihop? Det var temat för det Veritas Forum som hölls i Åbo i november. En vetenskapsredaktör och en religionsfilosof diskuterade.
Moderatorn Peter Nynäs hade förberett en trevlig inledning,
och talarna Mats Selander och Marcus Rosenlund framförde
sina åsikter på ett intressant och lättfattligt sätt. Flera kommenterade efteråt att tillställningen kunde ha räckt längre, så
pass många frågor fanns det bara vi kom i gång.
I feedbacken föreslog en agnostiker att teman för kommande
forum kunde vara ”Finns Gud?” och ”Vem var Jesus?”, super
teman som vi gärna tar upp i nåt skede. En ateist tyckte att
den talare som representerade ateismen gärna hade fått vara
filosof, och en annan ateist hade kryssat i att den efter forumet tänkte att vetenskap och en tro på Gud går bra ihop.
På Veritas Forum Finlands egen kanal på YouTube finns nu
det senaste Veritas Forumet i Åbo uppladdat. En ny idé är att
klippa ut vissa avsnitt och ladda upp dem på tex facebook.
Gilla och sprid dem när du ser dem!
Om du vill få ett mer utförligt nyhetsbrev om Veritas Forum,
maila mig! Om du har idéer eller vill hjälpa till, ta kontakt!

Lilian Lindén
koordinator för Veritas Forum i Svenskfinland
lilian.linden@studentmissionen.fi

Vi erbjuder studerande möjlighet att
delta i internationella utbildningar och
aktioner inom ramen för IFES. Vi etablerar kontakt till ett annat IFES-land
med siktet inställt på att besöka det
inom tre år. Vi informerar om de finländska missionsorganisationernas utbildningar för unga vuxna. Vi utmanar
studerande att ta ansvar i yrkeslivet,
lokalförsamlingen och missionsarbetet
utanför landets gränser.

Resurser för verksamheten
Medlemmar
Studerande är vår största resurs. Vi har
dryga 250 studerandemedlemmar, de
flesta i Åbo, som för tillfället är störst i
landet med knappa 100 medlemmar.
Vasa är på andra plats med dryga 90
medlemmar och Helsingfors på fjärde
plats med knappa 60. Vi strävar efter
att öka vårt medlemsantal och att alla
medlemmar både hittar en plats inom
gemenskapen och erbjuds möjligheter
att upptäcka sin kallelse och plats i
Kristi kropp.

Arbete bland stödmedlemmar
Vi värnar om kontakten till våra stödmedlemmar och att vara synliga i
Svenskfinland. Vi ordnar en träff i närheten av de orter där vi har verksamhet
på svenska och kontaktar stödmedlemmarna per telefon inför träffarna. Vi samarbetar med Pro Studentmissionen rf,
en stödförening som grundades i samband med Studentmissionens 50årsjubileum 2014. Vi deltar också som
arrangörer i Kyrkhelg Syd och Nord,
samt på Keswickdagarna i Helsingfors.

Utdrag ur verksamhetsplanen forts.
Medarbetare

Dags att anmäla sig:

Disciple 19 - Presence!
Det är nu femte gången Disciple konferensen
ordnas i regi av Petrus församling. Mer info och
anmälningar via disciple.fi!
I år är temat för Disciple konferensen Guds närvaro eller Presence. Riktningen är alltså uppåt, och inte utåt som det var
ifjol. Kom med på en upptäcktsresa med Gud!
”The best kept secret in the world is that through Christ we
have access to God. We believe we were made to know and
experience the presence of God. Though we might not say
that we miss the presence of God – we know something is
missing – and we try to fill our lives so we wouldn’t feel
empty.
The presence of God heals us, molds us and empowers us.
The presence of God restores us and it breaks down barriers
between humans. We believe that the starting place for us as
the people of God is to seek the presence of God. We want
to take a weekend of seeking God. Will you join us?
It’s said in the scriptures: Unless the Lord builds the house,
those who build it labor in vain. Though we firmly believe that
there’s a call on our generation to be rebuilders of the broken
walls, we also firmly believe that unless God moves in our
lives and in our nation, nothing will come out of it. During this
weekend, we want to meet together as the people of God
and cry out to Him. To pray for his presence, His Holy Spirit
to move amongst us and to ask Him to transform us into the
humans that reflects His glory in this world.
During the conference we’ll have plenty of time for worship,
prayer and opening up the word and hearing from God as we
seek him. We look forward seeing you there!”
Planeringsteamet för Disciple 19
Benjamin Sandell, Jonatan Gauffin, Topi Knihtilä och Pekka
Ryhänen m.fl.

En ledande arbetare för svenska
verksamheten samt studentarbetare
stöder lokalföreningarna. Budgeten för
2019 är uppgjord så att den totala anställningsprocenten är 130. Av dessa är
60 % ledande och där ingår seniorarbete samt information och Veritas Forumarbete i Svenskfinland på 10 % vardera.
70 % är budgeterat för studentarbete i
lokalföreningarna. Anställningsprocenten fördelas på följande sätt: Helsingfors 20 %, Jakobstad 10 %, Vasa 20 %
och Åbo 20 %. Dessutom siktar vi på
en 20 % höjning av anställningsprocenten där det finns behov och understöd.

Ekonomi
De senaste åren har vi fått in ca 4 000
€ per månad i understöd, d.v.s. 48 000
€ i året. Tyvärr var 2017 ett sämre år,
med ca 10 000 € mindre i inkomster.
Med det understödet kunde vi ha anställda på enbart 100 %. Målet på lång
sikt är att de större lokalföreningarna
Helsingfors, Vasa och Åbo ska ha anställda på 40 %, samt Jakobstad och
Veritas Forum på 20 %, utöver den ledande arbetaren på 60 %, sammanlagt
220 %. För att uppnå detta måste inkomsterna öka, bl.a. genom att de olika
verksamhetsområdena tar större ansvar för sitt understöd. Stödmedlemmarna i de olika regionerna behöver informeras om behoven, bl.a. via en årligt
återkommande telefonkampanj, där de
bjuds in till seniorträffar som lokalföreningarna ordnar. Medlemmarna i lokalföreningarna utmanas dessutom att
ge tionde av sina sommar- och andra
inkomster.

Tacka och be med oss!
•

•

•

Tack för den nye studentarbetaren i
Helsingfors, Jonatan Gauffin! Be att
han skulle få växa i vishet medan
han handleder studerandena i arbetet!
Tack för uppsvinget i Åbo Studentmission som har gått i ledningen vad
gäller medlemsantal i studentföreningarna i hela Finland!
Be för våra arbetsområden, men
speciellt Jakobstad, Vasa och Veritas Forum! Tack för att understödet
stigit litet jämfört med året innan!

Sätt in in kalendern!
Kyrkhelg Syd hålls 29-31.3.2019 i Månsas
kyrka, Skogbäcksvägen 15, Helsingfors.
Bibelstudier, föreläsningar, seminarier, lovsång, barn- och ungdomsprogram, festmässa. Ingen förhandsanmälan behövs.
Kollekter tas upp för att täcka kostnaderna.

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Referensnummer för sv verksamheten: 9108
Helsingfors: 9108 15
Jakobstad: 9108 57
Vasa: 9108 31
Åbo: 9108 28
Veritas Forum svenska: 9399
För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth.
Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd
POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd
att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland
så, att resurserna används direkt för arrangerandet av
studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar,
smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informationsoch publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan
också användas för ungdomars personliga coaching samt
till att rusta upp föreningens utrymmen.

