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Som studerande betyder augusti ofta bör-
jan på något nytt. Sommarens äventyr och 
program ligger bakom och ett nytt studi-
eår väntar framför. Oberoende om det är 
första året eller n:te året som kör igång 
tror jag att lite pirr i magen hör studiestar-
ten till. Om det dessutom innebär flytt till 
en ny ort, nya studiekompisar och en helt 
ny utbildning innebär augusti verkligen 
något nytt. 

Samtidigt som fjärilarna fladdrar i magen 
får vi vila i vetskapen att vi inte är en-
samma inför studieåret som kör igång. Jag 
tror att Gud är med och leder var och en 
av oss i vår vardag. Jag tror att vi får se 
fram emot året med ett lugn och med en 
förväntan, för oberoende av det kom-
mande årets utmaningar och upplevelser 
lämnar Gud oss aldrig ensamma. 

Förutom en gemenskap med Gud behöver 
vi också få ha en gemenskap med 
varandra. Studentmissionen är en före-
ning som erbjuder kristen gemenskap i 
olika former, i hopp om att alla skall hitta 
någonstans där de trivs. Det kan innebära 
mindre hemgrupper med bibel och bön, 
större veckosamlingar med nya vänner 
eller sportevenemang där man kanske får 
testa på en ny sport. Beroende på lokal-
förening och stad ser programmen lite 
olika ut, men gemensamt är att vi vill att 
alla skall få vara med och trivas. 

 

Själv har jag fått vara med i verksam-
heten i flera år redan. Både som spora-
disk deltagare på veckosamlingar, och 
som medlem i styrelsen där jag fått 
vara med och fundera, planera och 
verkställa idéer och program. Obero-
ende av mina perioder har jag känt mig 
välkommen och mottagen på det pro-
gram som ordnats. Det är en sån miljö 
jag hoppas att vi kan bära vidare i fort-
sättningen också, för att få välkomna 
nya människor men även för att få 
bygga vidare på de relationer som re-
dan finns. 

Så skall du börja studera i år eller kän-
ner du någon som skall börja studera? 
Eller är du redan en gamyl i studievärl-
den men söker en gemenskap? Kolla in 
vad Studentmissionen ordnar för pro-
gram på din ort och kom med! 

 

Lina Snickars,  

studerande i Helsingfors  

 

Spännande tider…  

Ett nytt läsår 

 

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 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.  

Lina Snickars representerade Stu-
dentmissionen på Ungdomens 
Kyrkodagar tidigare i år.  



Välkommen på häng, aftis 
och Studmisskvällar i Åbo!  

 

 
Vi kommer inleda med Häng i Kuppisparken onsdag 2.9 kl.19. Det 

blir picknick och volleyboll, kubb, krocket och dylika aktiviteter. Vid 

dåligt väder träffas vi hemma hos någon och har gemenskapskväll 

där, även kallat hemma-aftis.  

Planen är att ha Welcome to Town i mitten av september och efter 

det Studmisskvällar en gång i månaden.  

Innebandy startar den 7.9 kl. 20-21 i S:t Olofsskolan.  

Lite nya tankar har vi också kring verksamhet men de är så i startgro-

parna så det bästa är att följa oss på facebook, Instagram eller kolla 

upp vår hemsida:  

Instagram: @abostudmiss 

Facebook: Åbo Studentmission eller @abostudmiss eller https://

www.facebook.com/abostudmiss 

Hemsidan: https://studentmissionen.fi/verksamhet/abo/program 

Planering av en Studmisweekend i samarbete med Helsingfors Stu-

dentmission är igång och vi siktar in oss på början av oktober.  

Kom på Alpha i 

Vasa och Jakobstad!  
I Jakobstad har man satsat på Alpha i två 

terminer och erfarenheterna är så goda att 

man kör med det en termin till. Dessutom 

ska man försöka ordna nån annan typ av 

samling en gång i månaden. I Vasa har man 

tänkt bygga upp verksamheten på lite lik-

nande sätt.  

Maila studentarbetaren karl.granberg@stu 

dentmissionen.fi för mer info!  

 

Kom med i ett Veritas 

Forum team!  

I och med att Oskar Palomäki nu blir anställd 

för Veritas Forum i Svenskfinland hoppas vi 

att arbetet ska få en boost och att fler stude-

randeteam ska bildas.  

Ta kontakt med Oskar om du är intresserad 

av apologetik eller dialog om livsåskådnings-

frågor, så att ni kan nätverka! Hans e-

postadress är oskar.palomaki@veritasfo 

rum.fi.  



 

Häng med i HSSM!  
 

Torsdag 10.9 blir det startfest, högst troligen på Cor-huset. Se Instag-

ram, Facebook och hemsidan för närmare info: 

Instagram: @helsingforsstudmiss 

Facebook: @helsingforsstudmiss eller Helsingfors Studentmission 

Hemsidan: https://studentmissionen.fi/verksamhet/helsingfors/
program 

Samlingar ordnar vi en gång i månaden på Cor-huset. Det är chansen 

att se alla aktiva i HSSM på en och samma gång och samtidigt få bli 

uppmuntrad i sin tro via undervisning, lovsång och gemenskap.  

Chillkvällar blir det också varje månad. Namnet säger det mesta :D  

Studmiss Weekend siktar vi på att ordna i oktober. Pga restriktioner 

sköt vi på vår årliga weekend till hösten. Häng med på alla tiders 

HSSM höst-weekend!  

Kom med i en hemgemenskap. Där sker livet allra mest och bäst! 

Mer info av ordförande Kajsa, tel. 040-0396414, och studentarbe-

tare Jonatan, tel. 040-5726453.  

Sugen på sport och gemenskap? Då är Social sports är ditt forum! Vi 

sportar varannan vecka i varierande form. Ta kontakt med teamet: 

Anna Westerlund, Daniel Fridefors, Pooja Sandell och Sofia Bäck. 

Kontakt via Facebook.  

Varannan vecka hittar du oss på Arcadas campus engagerade i att ge 

dej din dagliga koffein-dos!  

Ring på tel.040-5726453 eller maila jonatan.gauffin 

@studentmissionen.fi om du behöver prata med någon eller vill veta 

vad som händer! Vi ses i höst!  

…och bjud med 
dina vänner! 
 

Nyligen vittnade en person i Hssm om 

hur hon hittat gemenskap och Jesus på 

nytt i vuxenlivet för att några personer 

bjöd med henne om och om igen. 

Hon uppmuntrade alla som bara känner 

att självkänslan räcker och som har ett 

tillräckligt överflöd att ge av att frimodigt 

bjuda med till en gemenskap med and-

ra troende och ultimat till en gemens-

kap med Jesus. 

Jag tror hon har helt rätt. Vi är alla i 

olika livsskeden och vi har olika gåvor. 

Vår uppgift är att utifrån våra förutsätt-

ningar förvalta det vi har och det vi fått.  

Klipp ur Jonatans stödringsbrev från 

december 2019.  

HSSM träffas oftast i Corhuset i 

närheten av Arcada. Här är bil-

der från förra årets Startfest.  



Insamlingstillstånd 

Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth. 
Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd 
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, 
smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informati-
ons- och publikationsverksamhet. Tillståndet har bevil-
jats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH. 

 

Tacka och be med oss!  
• Vi ber för de nya studerande på alla orter, att många 

skulle hitta till Studentmissionen!  

• Vi ber speciellt för Benjamin Häggblom och Oskar Palo-

mäki  som är nya medarbetare i Åbo och för Veritas 

Forum, om inspiration och framgång i arbetet!  

• Be att alla våra stödringar skulle få de medlemmar de 

behöver! Tacka för alla som redan är med!  

 

Strömmad Kyrkhelg i höst 

• Kyrkhelg Nord ordnas i strömmad form 11–13 septem-

ber 2020. Information om höstens kyrkhelg publiceras 

på hemsidan www.kyrkhelg.fi, kolla in den där!   

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 

Åbo:     9108 28  

Veritas Forum :   9399 

Mission Week:   9030  

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

År 2018 fick vi in ca 52 
000 € i inkomster, och år 
2019 fick vi in ca 67 000 
€, alltså 15 000 € mer. 
Den största delen av den 
ökningen berodde på 
extra bidrag till Veritas 
Forum och Mission 
week.  

Vi hoppas och ber och 
arbetar för att våra re-
gelbundna inkomster ska 
öka så att vi kan utvidga 
verksamheten till nya 
orter. Kom gärna med i 
den bönen!  

Bli en regelbunden givare!  
 

För att kunna ha en medarbetare anställd på 20 
% behöver vi 600 € i månaden. Om t.ex. 20 per-
soner ger 20 € i månaden och två personer ger 
50 € och en 100 € har vi summan som behövs 
för en anställd på 20 %.  

Som det nu är har vi fyra orter samt Veritas 
Forum, info, stödarbete och ledande som var-
dera behöver anställningar på 20 % vardera. 
Det blir åtta ggr 20 eller 160 %. Dessutom skul-
le vi vilja anställa någon skilt för Otnäs och en 
annan ort som vi undersöker för tillfället.  

Målet är alltså att ha anställda på 200 % inom 
några år. Siktet är alltså ställt på att få in 72 000 
€ i året av privatpersoner, plus andra bidrag 
från församlingar och stiftelser för verksamhe-
ten.  


