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Hösten har bankat på dörren redan en 
stund och har nu klivit in i våra liv. En ny 
årstid börjar i naturen, löven håller på att 
skifta färg. Vädret blir kallare och regn blir 
en mera vanlig syn, även om vi i Åbo blivit 
välsignade med fint väder på sistone.  

Detta är mitt andra år i Studentmissionens 
styrelse i Åbo. Ifjol var jag sekreterare och i 
år är jag vice ordförande. Redan innan mitt 
styrelsearbete hittade jag Studentmissionen 
via bekanta som bjöd in mig på olika eve-
nemang. Som ny studerande drogs jag in i 
Studentmissionens gemenskap, eftersom 
jag kände mig välkommen och sedd.  

I Studentmissionen har jag känt att jag blir 
sedd som den Gud ser mig, älskad, dyrbar 
och värdefull. Jag har blivit sedd för vem jag 
är och inte för vad jag gör. Som prestati-
onsmänniska var det otroligt skönt att hitta 
ett sammanhang där mina prestationer inte 
är i fokus, utan fokus är på Gud och på vem 
vi är i Gud.  

Jag hoppas att vi i Studentmissionen kan 
vara en ekumenisk gemenskap där alla 
människor kan känna sig välkomnade och 
sedda, oavsett bakgrund. Det är en önskan 
jag tror vi alla har i Studentmissionen, att 
nya människor ska hitta oss och se Guds 
stora kärlek för hela mänskligheten, för var-
je människa. Jag är tacksam över det jag fått 
via Studentmissionen och hoppas kunna 
sprida samma glädje och tacksamhet vida-
re.  

I Studentmissionen ber vi om ledning 
av Gud och hittills har det gått bra. Jag 
kan inte sluta att förundras över de 
vägar och stigar som Gud leder oss på. 
Även när vi inte alltid ser slutdesti-
nationen får vi förlita oss på att Gud 
vet. ”Människans hjärta tänker ut sin 
väg, men Herren styr hennes steg” står 
det i Ordspråksboken, 16:9  

Tack för all förbön och ekonomiskt stöd 
Studentmissionen får, vi uppskattar 
det.  

Känn dig fri att kontakta oss, t.ex. om 
du letar efter en kristen gemenskap 
eller om du funderar på något annat. 
Välkommen med!   

Victoria Kotkamaa 

vice ordförande i Åbo Studentmission  

Fokus på vem 
vi är i Gud 

 

Finlands Ev.-Luth. Student– 
och Skolungdomsmission  
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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 fängs-
lande gemenskaper där vi 
undervisar Bibeln kvalitativt 
och handleder och 
uppmuntrar till att växa som 
Jesu efterföljare och att leva 
ett missionerande liv.  

Victoria presenterar Student-

missionens verksamhet i Åbo.  



Kanske du är personen vi söker?

Sök ett jobb som ännu 
inte finns!   

 Kolla in våra nya  

webbsidor för   

Veritas Forum! 

Nu siktar vi på att starta upp ett  nytt arbete både i Otnäs och Marie-

hamn. För att kunna göra det behöver vi medarbetare som är be-

redda att samla ihop sina egna stödringar. Det finns modeller för 

stödringsarbetet, och vi hjälper dig att komma igång!  

Efter att man fått ihop en stödring blir man småningom anställd och 

kan börja jobba. Det finns en modell för hur man bygger upp arbetet 

på en ny studieort. Enligt modellen så börjar man med att samla de 

kristna som redan finns och lär känna varann och ber tillsammans. 

Sen brainstormar man och delar idéer om vad man skulle vilja göra. 

Studentmissionen har en del redskap som man kan välja mellan, 

som Alphakurs, material för bibelstudium osv. Det finns inga måsten 

men många möjligheter. Verksamheten ska passa den grupp som tar 

ansvar och börjar jobba.  

Steg två är att man börjar samlas regelbundet. Steg tre är att man 

vänder sig utåt och gör reklam för att man finns, bland studerande 

på högskolorna på den orten. 

Men före allt detta kan hända behövs alltså en kontaktperson eller 

en studentarbetare på orten. Är det du? Eller känner du nån som 

kunde passa? Ta kontakt så pratar vi vidare! 

Är du en sån som ber? Be att vi skulle hitta en ivrig medarbetare, en 

entreprenör och visionär som kunde ”starta eget”! 

Vill du vara med och stödja? Medelinsamlingen behövs redan nu för 

att underlätta för medarbetaren senare. Om du har ett hjärta för 

Otnäs eller Mariehamn eller annars bara tänker att studerande 

borde nås av evangeliet, bli en regelbunden understödjare! För att 

kunna anställa en medarbetare på 20 % behöver vi 600 € i månaden. 

Mer info på sista sidan! 

Veritas Forum har tidigare haft nätsidor en-

bart på finska, men nu har arbetsteamet 

förverkligat nätsidor även på svenska. 

Nätsidorna innehåller information om vad 

Veritas Forum är och vad målet är med verk-

samheten och hur man kan stöda verksam-

heten på olika sätt.  

Det huvudsakliga målet är att ordna forum, 

och på nätsidorna hittar du inspelningar från 

tidigare forum samt några intervjuer. Länkar 

finns också till vår svenskspråkiga Facebook-

sida samt till Instagram som småningom 

också börjar förverkligas. 

Vi behöver hjälp med praktiska arrangemang 

men också såna som stöder verksamheten 

månatligen. Under rubriken ”Ta kontakt” 

hittar du kontaktuppgifterna till koordina-

torn, och på sidan ”Stöd oss” hittar du un-

derstödsuppgifter. Välkommen att ta en titt 

på de nya nätsidorna!  

Oskar Palomäki är 

vår Veritas Forum 

koordinator på 

svenska i Finland.  



 

Vängudstjänst i Kvev-

lax i november  - om 

Coronaläget tillåter det 

Stödgruppen i Vasa har planerat att 

ordna en vängudstjänst i Kvevlax kyrka 

22 november kl 10, men vi följer natur-

ligtvis med coronaläget och ser om det 

är möjligt. I oktober får inte fler än tio 

personer träffas i Vasatrakten, så om 

den restriktionen fortsätter låter det 

inte möjligt med en träff efter gudst-

jänsten.  

Karl Granberg har ju sagt upp sig från 

sitt jobb från och med nyåret, och vi 

hoppas att kunna presentera ny me-

darbetare på vängudstjänsten i novem-

ber, men om det är möjligt är ännu 

oklart. Be gärna för saken!  

Studentarbetarna Benjamin Häggblom, Jonatan Gauffin och Karl Granberg tillsammans 

med ledande studentarbetaren Lilian Lindén.   

Är du vår nya studentarbe-

tare i Vasa eller Jakobstad?  
Finlands Evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission r.f. 

(FSSM) söker en studentarbetare till Vasa och/eller Jakobstad. An-

ställningen är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021 eller enligt 

överenskommelse. Arbetsförhållandet är 15 % för vardera jobbet, 

men vi höjer gärna arbetsprocenten om understödet ökar.  

Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga FSSM:s student-

arbete i samarbete med studerande på orten. Till arbetet hör också 

att hålla kontakt med understödjarna och att utvidga stödringen för 

arbetet.   

Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående hög-

skolestudier. Kännedom om Studentmissionen är en fördel. Likaså 

värdesätter vi att du har en vision för evangelisation, erfarenhet av 

frivilligarbete i församling, initiativrikedom och organisationsför-

måga.  

Studentmissionen är en väckelserörelse inom den lutherska kyrkan, 

och arbetet görs i linje med FSSM:s lärogrund, vision, värderingar, 

strategi och verksamhetsplan. För mer info se 

www.studentmissionen.fi/info.  

En fritt formulerad ansökan tillsammans med CV och kontaktupp-

gifter samt referenspersoner bör sändas senast 20.10.2020 till stu-

dentmissionen@studentmissionen.fi. På ämnesraden ska du skriva 

”Vasa” och/eller ”Jakobstad”. I ansökan bör ingå en kort text om din 

vision för arbetet.  

Mera information fås av Lilian Lindén, lilian.linden@studentmissio- 

nen.fi, ledande studentarbetare för svenska verksamheten. Vi förbe-

håller oss rätten att välja medarbetare, eller låta bli.  
Fredrik Kass hälsar välkommen till vänguds-

tjänsten i Kvevlax lutherska församling.  



Insamlingstillstånd 

Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-
luth. Student- och Skolungdomsmission rf insam-
lingstillstånd 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, småg-
ruppsverksamhet, klubbar, läger samt informati-
ons- och publikationsverksamhet. Tillståndet har 
beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC 
DABAFIHH. 

 

• Tacka att vi får ha visioner och en vilja att växa! Be speciellt 

för Mariehamn och Otnäs, att vi kunde grunda nya verksam-

hetspunkter där!  

• Be för nya, goda medarbetare till Vasa och Jakobstad från och 

med nästa år! Tacka för Oskar och Benjamin som börjat jobba 

med oss i höst med Åbo och Veritas Forum! 

• Be att alla våra stödringar skulle få de medlemmar de be-

höver! Tacka för alla som redan är med!  

 

Tacka och be med oss!  

Studentmissionens insamlingskonto 

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) 

Sv verks, ledande:   9108 

Helsingfors:    9108 15 

Otnäs:    9108 1520 

Jakobstad:    9108 57 

Vasa:     9108 31 

Mariehamn:    9108 60 

Åbo:     9108 28  

Veritas Forum :   9399 

Mission Week:   9030  

För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss 

Kom med i en stödring!  

Så här gör man:  

1. Prenumerera på nyhetsbrevet från en av våra 

medarbetare! De kommer1-2 ggr per termin.  

Lilian Lindén, ledande och info,  

lilian.linden@studentmissionen.fi 

Jonatan Gauffin, Helsingfors,  

jonatan.gauffin@studentmissionen.fi 

Karl Granberg, Jakobstad och Vasa, 

karl.granberg@studentmissionen.fi  

Benjamin Häggblom, Åbo,  

benjamin.haggblom@studentmissionen.fi  

Oskar Palomäki, Veritas Forum på svenska, 

oskar.palomaki@veritasforum.fi  

2. Bli en regelbunden givare!  

Om du är studerande kan du ge tex 5 €/månad, 

om du redan är i arbetslivet tex 20 €/månad. Se 

kontouppgifter och referensnummer nere!  

Vi har en ny kultur inom stöd-

ringsarbetet för Studentmiss-

ionen där medarbetarna tar 

ett större ansvar att skaffa nya 

regelbundna givare.  

Du väljer själv vilken eller vilka 

stödringar du vill vara med i, 

allt är hemåt! Just nu får ing-

en av våra stödringar in det 

som behövs.  

För varje 20 % medarbetare 

behövs det ca 600 €/månad 

utom för ledande där det be-

hövs 800 €/månad för 20 %.   

Om det skulle gå så att någon 

stödring får in mer än den 

behöver går överskottet till att 

satsa på nya orter eller att 

stödja där det bäst behövs. 

Om man vill kan man också 

stödja de nya orterna direkt.  

Ditt stöd 

behövs!  


